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a Pròleg
Des del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports no
només optam decididament per fomentar l’esport base
i acostar l’esport a tothom, sinó també perquè aquesta
pràctica esportiva es faci amb les màximes garanties.
Això implica incidir, especialment, en la formació de
les persones que guien les activitats i d’aquelles que
gestionen els espais on es duen a terme. És en aquest
punt on juguen un paper fonamental els Plans de Formació
i Assessorament que el Consell de Mallorca impulsa a
través de la Direcció Insular d’Esports.
Aquests plans es tradueixen en hores de formació
dirigides a regidors i regidores d’esports, gestors d’instal·lacions i entitats esportives,
responsables tècnics, dirigents de clubs i federacions, professorat d’educació física...
En definitiva, una gran tasca formativa en l’àmbit de la gestió esportiva que abraça
des d’aspectes legislatius fins a coneixements bàsics —consells nutricionals, mètodes
d’entrenament— per aconseguir que la pràctica de l’esport ens reporti els beneficis
esperats.
En l’esport, com en qualsevol altre àmbit de la vida, l’aprenentatge és constant.
Hem après a donar valors a l’esport —respecte, convivència, tolerància, compromís,
cooperació...— i el volem promoure com una eina potent d’integració i de cohesió
social a través d’una pràctica més inclusiva. Molts d’aquests missatges es reforcen
a través de jornades, xerrades i trobades impulsades en aquest Pla de Formació i
Assesorament de la Direcció Insular d’Esports, que és l’exemple més clar de la voluntat
de servei que ens mou.
Sabem de primera mà quines són les necessitats del món esportiu de casa nostra, en
gran part gràcies a la relació directa i constant que mantenen els nostres tècnics amb
tots aquells que practicau i fomentau l’esport base, dins i fora de les escoles, municipi
a municipi. La Direcció Insular d’Esports, a través dels serveis d’Esport Base i de
Medicina Esportiva, fa feina de valent per donar resposta a les inquietuds i als reptes
que es plantegen dins el sector. Aquesta memòria d’activitats en dóna fe.
Voldria encoratjar a tots els destinataris d’aquestes accions formatives i
d’assessorament a continuar fent ús d’aquest servei de manera proactiva, és a dir, fent
propostes i avaluant-ne els resultats, i a tot el nostre equip tècnic a continuar vigilant
per poder detectar necessitats futures i per donar-hi resposta. Només així, si tant uns
com altres feim feina en comú, aconseguirem avançar en benefici de tots —infants,
joves i adults— els que creim en l’esport base, els que creim en les persones.
Francesc Miralles Mascaró
Vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports
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Presentació

b

L’esport és un dels sectors de la nostra societat que
més ha evolucionat en els darrers anys, sobretot
gràcies a la bona acceptació que ha tingut de gran
part de la ciutadania. Ningú no discuteix els valors
que l’esport pot aportar a la infància i a la joventut
de qualsevol societat que el practica d’una forma
adequada, així com tampoc els beneficis, de tot tipus,
que pot reportar a la població adulta.
Aquest fet, ja acceptat, ha tingut un gran recorregut en
la història recent del nostre país. Des de les campanyes
publicitàries promogudes per l’Estat espanyol als anys seixanta, amb lemes i
missatges com: «Contamos contigo» o «Deporte para todos»... fins al concepte
d’esport i els valors que té avui, hi ha hagut, segons el criteri d’alguns estudiosos
en la matèria, tres etapes o revolucions.
La primera etapa, ja esmentada anteriorment, fou objecte d’una feina molt seriosa
feta per joves tècnics professionals de diferents procedències —arquitectes,
tècnics esportius, filòsofs, pedagogs, psicòlegs... Aquests tècnics formaren
organitzacions professionals noves, feren publicacions importants i d’alt nivell,
impulsaren accions formatives i publicacions de la comissió d’esports de la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i, amb moltes dificultats,
s’implantaren els estudis superiors d’educació física, sobretot amb la creació
de l’Institut Nacional d’Educació Física de Madrid (INEF). També es constituí el
Consell Superior d’Esports, es promogueren els plans de dotació d’equipaments
esportius, amb la primera Normativa sobre la construcció d’instal·lacions
esportives a Espanya (normes NIDE), etc.
A la vegada, a gairebé tots els municipis es creà un departament per promocionar
l’esport, com a organisme autònom en forma de patronat o de servei d’esports,
o com a departament dins els ajuntaments. Els municipis grans interpretaren
com una obligació social la necessitat de tenir palau municipal d’esports. En molt
de casos, aquest fou el començament de la gestió esportiva municipal, a partir
d’una gran instal·lació construïda per fer grans esdeveniments esportius, però
amb una població amb una cultura esportiva escassa en aquell moment. Molts
d’ajuntaments transformaren els grans edificis destinats a l’esport professional
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en centres de pràctica esportiva ordinària, crearen escoles esportives municipals
i programes d’activitat física per a adults i per a gent gran. Des d’aquest moment,
s’evidencià la gran tasca social que feren les administracions locals per donar a
conèixer i per promocionar l’esport entre la ciutadania.
La denominada segona etapa o segona revolució de l’esport començà amb la
celebració d’un gran esdeveniment esportiu: els Jocs Olímpics de Barcelona
1992. Aquest esdeveniment, amb una gran repercussió a tot el món, donà peu a
regularitzar els estudis universitaris d’educació física i a incloure-hi la gestió, la
recreació i el turisme. Aquests camps professionals nous s’afegiren als continguts
tradicionals orientats a la docència i a l’esport competitiu que s’impartien
fonamentalment als diferents INEF que s’anaven creant a molts indrets de l’Estat
espanyol. També fou fonamental la creació de l’especialitat d’educació física
en els estudis de magisteri o la dotació d’instal·lacions esportives, bàsicament
de pavellons poliesportius, que es construïren annexos als centres escolars,
gestionats normalment pels ajuntaments, en horari extraescolar. Així mateix, es
consolidaren els serveis municipals d’esports que donaven resposta a la demanda
creixent de la ciutadania. Aquest fet provocà un canvi molt important en l’oferta
esportiva privada i l’aparició d’empreses especialitzades de serveis esportius.
Avui vivim la tercera etapa o revolució de l’esport, en la qual és necessari
recrear un sector ja consolidat des del punt de vista de l’acceptació social pel
reconeixement dels valors, però que es troba amb una realitat molt evident, com
s’ha pogut comprovar contínuament al llarg de les jornades que s’han fet dins
el Pla d’Assessorament 2015 que la Direcció Insular d’Esports del Consell de
Mallorca ha organitzat, així com també en les dels anys anteriors. Aquesta és, sens
dubte, una de les iniciatives més importants que ha duit a terme l’Administració a
les Illes Balears, amb l’objectiu de facilitar que els gestors de l’esport s’adaptin a
una realitat nova que exigeix una gran formació i uns coneixements transversals,
ja que els coneixements específicament esportius no basten atesa la importància
i la repercussió social de l’esport.
Des de les Jornades formatives de l’esport base fetes l’any 2012 fins avui, el Consell
de Mallorca ha duit a terme una gran tasca formativa en la gestió esportiva. Han
estat moltes sessions, en què ponents destacats han exposat i compartit els
coneixements sobre tots els sectors de la gestió de l’esport, tant en l’àmbit públic
com en el privat. Mitjançant la feina quotidiana dels tècnics esportius comarcals
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de la Direcció Insular d’Esports, que estan en contacte directe i constant amb tots
els ajuntaments de Mallorca, i la feina de la resta dels professionals del Servei
d’Esport Base, s’han recollit les necessitats exposades pels assistents, així com
les detectades de manera directa i s’han creat uns programes de formació que,
sense cap dubte han interessat a molta de gent amb responsabilitats en el món
de la gestió, tant polítics com tècnics, dirigents federatius i de clubs o empreses
i entitats esportives.
Així mateix, aquest equip ha recollit una gran quantitat de dades per presentar
uns estudis seriosos sobre l’estat de l’esport a la nostra illa, des de diferents
punts de vista. Alguns d’aquests estudis, com són Hàbits esportius dels escolars
a Mallorca o Les entitats esportives, els clubs i les federacions en l’esport escolar
a Mallorca, es presentaran pròximament en algunes accions formatives.
Això no obstant, en aquesta edició del Pla d’Assessorament ja es va presentar
un recull de documentació important per facilitar la gestió esportiva a la nostra
comunitat. Ens referim a la Guia bàsica de gestió esportiva municipal, que s’exposa
en aquest document, en la cinquena jornada formativa. Aquesta guia esdevé una
eina fonamental per conèixer gairebé tota la normativa vigent, els procediments
per a l’execució de projectes i d’activitats relacionades amb l’esport i amb la
gestió esportiva.
Però a més, en aquest Pla d’Assessorament, trobam una oferta d’accions
formatives que afecten diferents sectors de l’esport. Parlam, per exemple,
d’una jornada especialment dedicada a la gestió de les federacions i dels clubs
esportius, als dirigents i als coneixements necessaris de la legislació jurídica,
laboral i fiscal d’entitats sense ànim de lucre. Tots aquests coneixements són
bàsics per a qualsevol gestor esportiu professional, però sobretot de l’esport
base, ja que no només és obligatori saber quina és la legislació vigent, sinó també
complir-la i, en tot cas, s’ha de saber quina és la responsabilitat dels dirigents
d’aquest tipus d’esports basats des de gairebé sempre en el voluntariat.
També s’han destacat els valors educatius de l’esport des de tots els punts de
vista en la jornada Posa valors a l’esport, que va interessar especialment a les
persones directament relacionades amb la docència dels cicles d’infantil i de
primària. En aquestes jornades, es va analitzar el valor d’allò que veritablement
es pot considerar esport inclusiu. S’hi destacà la capacitat que tothom té per fer
esport, per sobre de les limitacions i s’hi mostraren exemples d’una altra manera
de fer competició esportiva, en què el valor educatiu està per davant el rendiment
físic o les habilitats en un esport determinat.
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De la mateixa manera, en el Pla d’Assessorament s’exposà una preocupació pel
fet que, de cada vegada, hi ha més persones que habitualment s’entrenen de
manera autònoma i intuïtiva. Són persones que comencen a fer esport per primera
vegada, bàsicament solen córrer, o després de molts d’anys d’inactivitat, la qual
cosa suposa un gran risc. En la jornada Aprende a entrenarte racionalmente
s’aprofundí en aquests temes i en els coneixements bàsics que s’han de tenir
per fer una activitat esportiva que reporti els beneficis que pertoquen. Com a
acció innovadora, aquesta jornada tingué una part teòrica i una altra totalment
pràctica, en què els assistents experimentaren els diferents mètodes i sistemes
d’entrenament exposats.
I, finalment, encara que va ser la primera que es va fer, el març de 2015, cal
fer esment de les jornades sobre obesitat i esport, de la XXVII edició de les
Jornades de l’Esport Base organitzades pel Departament de Medicina de l’Esport
de la Direcció Insular d’Esports. Durant dos dies es pogueren escoltar els grans
especialistes de l’àmbit de la nutrició, especialment per als infants i també per als
esportistes. S’incidí, per una part, en la gravetat del problema de l’obesitat en la
nostra societat i, per l’altra, en la necessitat de prendre mesures sobre els hàbits
d’alimentació i de fer esport per pal·liar una malaltia que ja és molt important i
que va camí de ser un dels grans problemes futurs de la nostra societat. Al llarg
d’aquestes jornades també es lliuraren els tradicionals premis anuals a l’Esperit
Esportiu, que concedeix el Consell de Mallorca.
Aquest Pla de Formació 2015, format per cinc jornades importants, ha tingut com
a colofó la iniciativa de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca de
dur a terme el primer Curs de gestió esportiva municipal. Aquest curs, organitzat
per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), ha reunit durant tres
dies els ponents més destacats de l’Estat, provinents de Galícia, de Madrid i del
País Basc.
Totes aquestes activitats ens donen un balanç més que positiu, que us oferim
a continuació amb molt més detall. Enhorabona a tots els impulsors d’aquest
programa i força per continuar aprofundint en aquesta voluntat de servei.

Margalida Portells Sastre
Directora insular d’Esports
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Objectius Generals

Després de l’experiència adquirida durant alguns anys durant els
quals es va fer una tasca important de formació i d’assessorament
als gestors esportius de tots els àmbits de la nostra illa a través
dels plans de formació i d’assessorament en gestió esportiva,
la Direcció Insular d’Esports el Consell de Mallorca es troba en
condicions d’analitzar, d’una forma objectiva i amb dades reals, la
situació en la qual ens trobam, dins aquest camp important de la
nostra societat, especialment pel que fa referència a l’esport en
edat escolar i a l’esport federat per als més joves, així com a la
gestió de l’esport dins l’àmbit municipal.
Aquest va ser precisament un dels objectius fonamentals del Pla
d’Assessorament 2015, poder processar la informació recollida,
per tal de conèixer, d’una forma real, quina és la situació de
l’esport base a Mallorca, les fortaleses i les debilitats de l’esport
dins l’àmbit dels ajuntaments, quines dificultats s’hereten com
a conseqüència de la manca de planificació en la construcció
d’instal·lacions esportives a molts de municipis de Mallorca,
especialment pel que fa referència a les piscines cobertes, i
amb quines dificultats es troben els gestors actuals de clubs,
associacions i federacions esportives, sense ànim de lucre,
davant la legislació actualment aplicable, així com davant tants
d’altres temes que condicionen la gestió de l’esport.
D’aquesta manera, per aquest Pla 2015 es varen plantejar de
forma concreta, entre d’altres, els objectius generals següents:
• Afrontar un Pla d’Assessorament 2015 d’interès i d’utilitat per a
tothom que treballa o que col·labora en l’esport, especialment
de base, a Mallorca.
• Per tal de facilitar la tasca als responsables polítics que,
després d’un nou procés electoral, comencen sovint amb la
responsabilitat de dirigir l’esport municipal, es va plantejar
convidar-los a participar a la Jornada del Pla d’Assessorament
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2015 del segon semestre i al Curs de gestió esportiva municipal promogut per
la Direcció Insular d’Esports dels Consell de Mallorca i fet per la FELIB.
• Donar continuïtat a les accions formatives dels gestors esportius de tots els
àmbits, d’aquest sector tan important per a la nostra societat: privats, públic,
amb ànim de lucre o sense, etc.
• Recollir tota la informació treballada pel personal tècnic de la Direcció Insular
d’Esports del Consell de Mallorca, per mitjà dels tècnics esportius comarcals,
amb la seva tasca important a cada municipi, i de la resta de personal tècnic i de
les Jornades dels Plans de Formació i d’Assessorament fets, per tal d’analitzar i
de conèixer la situació de determinats sectors de l’esport mallorquí.
• Processar tota la informació exposada al punt anterior, analitzar-la i traslladarla a tots els implicats en aquestes activitats relacionades amb la gestió de
l’esport a Mallorca. En primer lloc es va plantejar la necessitat de presentar
una guia bàsica de la gestió esportiva municipal.
• Determinar quines accions formatives són necessàries o convenients i crear
l’Observatori Esportiu de Mallorca, un espai de referència per seguir avançant
en la millora del treball que han de fer totes les persones i les entitats
implicades en l’esport i la seva gestió.
• Dins el Pla 2015, continuar amb les Jornades de Medicina de l’Esport que
des de fa molts anys organitza el Departament de Medicina Esportiva, de
la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, donar un contingut
d’especial interès per a la salut dels infants i per al seu futur, però també per a
la societat en general.
• Aportar exemples i experiències que posen més en valor els aspectes educatius
i integradors que han de tenir totes les activitats esportives, i especialment les
fetes en edat escolar, i no simplement el rendiment esportiu.
• Promocionar la pràctica de l’esport per a tothom, però donant unes pautes i
unes recomanacions que garanteixin que es fan unes activitats saludables i
beneficioses, en tots els sentits, per als qui les practiquen.
• Seguir informant de les obligacions i de les responsabilitats que tenen tots
els gestors de l’esport, incloses les entitats que no tenen finalitat lucrativa, i
proposar mitjans vàlids per adequar-se progressivament a la realitat en la qual
ens trobam.
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• Destacar la importància que té per als ajuntaments i també per a qualsevol
entitat esportiva disposar de personal tècnic qualificat que ajudi els
responsables polítics en les tasques, moltes vegades noves i poc conegudes,
per garantir una eficiència major en la gestió de l’esport municipal.
Aquests objectius generals del Pla d’Assessorament 2015 es varen veure
completats amb es objectius concrets que es determinen per a cada una de les
jornades que el componen.

Organització de les jornades
En aquest Pla d’Assessorament 2015 es varen trobar quasi tots els formats
organitzadors de jornades formatives. Potser la més nova va ser fer una sessió
pràctica esportiva dels assistentes a la jornada «Aprèn a entrenar-te racionalment»,
amb l’execució dels propis participants dels mètodes d’entrenament proposats a
la sessió teòrica feta el dia anterior.
El sistema de promoció i de difusió de cada jornada va ser molt efectiu, a partir
d’una informació general prèvia de la programació que composava aquest Pla
d’Assessorament 2015, en forma de díptic imprès, però també es va proporcionar
informació per mitjans informàtics al propi web de la Direcció Insular d’Esports,
amb l’enviament de la informació directa, per correu electrònic, a tots els
ajuntaments, federacions, associacions esportives, empreses i particulars
interessats.
Es va facilitar la inscripció mitjançant un sistema informàtic molt àgil, senzill
i eficient. La confirmació a la persona interessada va ser immediata i es va
aconseguir una gran agilitat.
Dins el Pla 2015 hi va haver jornades de més d’una sessió i de més d’un dia de
durada. Així varen ser les XXVII Jornades de Medicina de l’Esport o la jornada
«Aprèn a entrenar-te racionalment», a la qual es va fer referència anteriorment,
que varen tenir una durada de diverses sessions i de més d’un dia.
També hi va haver alguna jornada dirigida especialment a sectors determinats
de gestors, com va ser la «Gestió de les entitats esportives: FAQ» que va
anar únicament dirigida a gestors de federacions i de clubs esportius sense
ànim de lucre i, per aquest motiu, la inscripció i l’assistència es va restringir
a aquest àmbit.
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Alguna altra jornada va anar més orientada cap als docents o cap al sector del
personal tècnic de l’esport més competitiu. Així mateix, la presentació de la Guia
bàsica de gestió esportiva municipal va ser oberta a tothom, i la convocatòria es
va destinar especialment als nous responsables polítics i als tècnics de l’esport
municipal.
Així, es pot afirmar que aquest Pla va poder arribar a diferents àmbits o sectors
esportius de la nostra illa.
Per a totes les jornades es varen utilitzar espais degudament habilitats i amb
els mitjans audiovisuals necessaris per dur a terme les activitats formatives
previstes. En alguns casos es varen utilitzar sales de centres escolars, com el de
la Salle, i centres culturals municipals o d’entitats privades, com el de BMN-Sa
Nostra. L’assistència va ser força significativa, però la idoneïtat i la comoditat
varen ser denominador comú en totes les seus utilitzades.
A cada jornada es va proporcionar una pausa cafè que els assistents, en
general, varen rebre molt bé i que, normalment, varen aportar les empreses
col·laboradores d’aquest Pla d’Assessorament 2015. Aquesta estona, a més
de reconfortar els assistents amb un descans necessari, donada la durada
ordinàriament llarga de les jornades, va ser també de gran utilitat per a l’encontre
i per a l’intercanvi d’impressions i d’experiències entre tots els participants de les
sessions formatives.
L’organització de les jornades va ser semblant en tots els casos. Després de
recollir la documentació corresponent de cada jornada i de confirmar la inscripció
es va fer una presentació oficial del responsable insular d’Esports i l’autoritat
representant de la seu elegida va inaugurar la jornada.
A continuació es va donar pas a l’exposició dels continguts de cada jornada, a
través de les ponències impartides per experts de cada una de les matèries i va
finalitzar amb un debat o torn obert de paraules, amb un moderador designat
prèviament i que, en molt casos, va ser un representant del COLEF de les Illes
Balears. A més de l’encert pel que fa a les moderacions també cal destacar-ne
el resum final i les conclusions més importants, una vegada acabat el debat o el
col·loqui.
Finalment, la Direcció Insular d’Esports va donar per conclosa la jornada.
En sortir del lloc on es varen dur a terme les accions formatives, l’organització va
lliurar el certificat d’assistència corresponent a cada un dels inscrits.
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En aquesta edició, en alguna de les jornades també es va poder disposar d’un
sistema per Internet i de videoconferència, perquè les persones interessades
poguessin seguir el desenvolupament de les jornades, especialment els gestors
esportius d’Eivissa, Formentera i Menorca.
En la majoria de ponències els especialistes varen donar l’oportunitat als
assistents de poder intervenir sense haver d’esperar a la part final de la jornada,
fet que va proporcionar una gran interactivitat entre els ponents i els participants,
i es va agilitzar l’acció formativa, que va ser més pràctica i atractiva.
Com sempre, les inscripcions a totes les jornades que varen formar el Pla
d’Assessorament 2015 varen ser totalment gratuïtes.
Per acabar es va informar els assistents que tota la documentació impartida
pels ponents, o de referència als temes tractats, es podia trobar en el web de la
Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca. En la jornada de presentació
de la Guia bàsica de la gestió esportiva municipal tots els assistents inscrits varen
rebre la informació amb un USB que la Direcció Insular d’Esports va donar.

Programa

A continuació es va presentar el programa del Pla d’Assessorament
Esportiu a Mallorca organitzat per la Direcció Insular d’Esports del
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca,
per a l’any 2015, compost de cinc accions formatives desenvolupades
segons cada una de les jornades que a continuació es presenten:

XXVII jornades de medicina de l’esport base:
obesitat i esport
Data:
Lloc:

20 i 21 de març de 2015
Centre Cultural Sa Nostra. BMN-Sa Nostra, Palma

Objectius de les jornades
Un any més, i ja són trenta-set edicions, el Departament de
Medicina Esportiva de la Direcció Insular d’Esports del Consell
de Mallorca va organitzar les Jornades de Medicina Esportiva a
l’Esport Base afrontant, en aquesta edició, amb una temàtica de
gran actualitat i que preocupa tota la societat, sigui o no de l’àmbit
concret de l’activitat esportiva.
Els objectius generals més importants d’aquestes jornades varen
ser els següents:
• Conscienciar tota la societat sobre la importància que per
a la salut té l’alimentació i l’exercici físic, essent dos pilars
indissolubles per al benestar de qualsevol persona.
• Analitzar i donar a conèixer la situació actual dels hàbits alimentaris que se segueixen a la nostra comunitat, especialment
els que afecten la població infantil i adolescent.
• Transmetre als assistents la informació bàsica imprescindible
sobre quines són les pautes fonamentals a seguir amb tot tipus
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de població, especialment amb els més joves, sobre l’alimentació saludable,
així com els problemes que poden sorgir a partir d’una alimentació inadequada.
• Difondre quines són les línies correctores a seguir, tant en la dieta nutricional
com en l’activitat física, per tal de corregir els desequilibris que pateixen
moltes persones de la nostra societat.
• Donar a conèixer a les persones que practiquen esport, especialment joves
amb o sense objectius d’alt rendiment, els fonaments i els criteris a seguir per
a una alimentació adequada.
• Plantejar un intercanvi de coneixements i d’experiències entre els assistents,
mitjançant els debats que varen aparèixer en el programa d’aquestes jornades.
Per a cada una de les ponències que varen conformar el programa de les jornades
es varen plantejar uns objectius concrets directament relacionats amb els
continguts de cada una d’aquestes.

Programa
20 de març
15.00 h		Recollida de documentació i acreditacions
16.00 h		Obertura de les jornades
16.20 h		Etiologia de l’obesitat
Ponent: Bartomeu Marí i Solivellas
Metge especialista en medicina de l’esport
Cap del Servei de Medicina de l’Esport del Consell de Mallorca
16.50 h Estratègia NAOS en la lluita contra l’obesitat a Espanya
Ponent: Napoleón Pérez Farinós
Estratègia NAOS. Agència Espanyola de Consum, Seguretat
Alimentària i Nutrició. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
17.20 h Activitat física, dieta i sobrepès en els adolescents de les Illes Balears
Ponent:

Josep A. Tur Marí
Catedràtic de fisiologia i director del Grup de Recerca en Nutrició
Comunitària i Estrès Oxidatiu de la Universitat de les Illes Balears i
CIRERobn (Institut de Salut Carlos III)
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17.50 h

Descans

18.15 h
Ponent:

Les diferents dietes existents i la seva aplicació a l’esport
Ignacio Ramírez Manent
Metge especialista en medicina de l’educació física i l’esport.
President de l’ABEME (Associació Balear d’Especialistes en Medicina
de l’Educació Física i l’Esport)

18.45 h
Ponent:

Estratègies comunitàries per lluitar contra l’obesitat
Manuel Sarmiento Cruz
Metge especialista en medicina de l’educació física i l’esport.
Cap d’estudis de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció
Familiar i Comunitària de Mallorca

19.15 h		La importància de l’alimentació de l’esportista
Ponent:

Antonio Escribano Zafra
Metge especialista en medicina de l’educació física i l’esport i
endocrinologia i nutrició
Membre de la Comissió de Nutrició del Comitè Olímpic Espanyol i de
la Unitat de Nutrició de la Reial Federació Espanyola de Futbol

19.45 h		Taula rodona
Moderador: Teo Cabanes Martín
		Metge especialista en medicina de l’educació física i l’esport
Coordinador del Servei de Medicina de l’Esport del Consell de Mallorca

21 de març
09.30 h		Comunicacions
		
10.00 h		Experiència d’un metge esportiu en el camp de la nutrició
Ponent:
Teo Cabanes Martín
Metge especialista en medicina de l’educació física i l’esport
Coordinador del Servei de Medicina de l’Esport del Consell de Mallorca
10.30 h		Valoració de la composició corporal en el pacient amb obesitat
Ponent:
Rafael Suau Estrany
Metge especialista en medicina de l’educació física i l’esport
Fisiòleg del Servei de Medicina de l’Esport del Consell de Mallorca
11.00 h
Programa «5 al dia»: aplicació i resultats
Ponent:
María José Sala Torres
		Coordinadora de la Campanya «5 al dia»
11.30 h		Descans
12.00 h		El paper de la hidratació en l’obesitat
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Ponent:

Óscar Saz Gimeno
Llicenciat en farmàcia i nutricionista

12.30 h

Aspectes pràctics d’alimentació i esport: la visió de l’esportista

Ponent:

Luis Antonio Vidal Butler
Culturista professional WABBA
Dues vegades campió del món i tres vegades Mister Univers

13.00 h		Taula rodona
Moderador: Eduardo Ribot
		Metge especialista en medicina de l’educació física i l’esport
13.30 h		Lliurament dels premis Consell de Mallorca a l’Esperit Esportiu 2015
14.00 h

Cloenda de les jornades i lliurament de diplomes acreditatius

Desenvolupament:
L’exvicepresident del Consell de Mallorca, Joan Rotger, acompanyat de Jordi
Mulet, director de relacions institucionals de BMN-Sa Nostra, Joan Antoni
Ramonell, exdirector insular d’Esports del Consell de Mallorca i Tomeu Marí, cap
del Departament de Medicina Esportiva del Consell de Mallorca, varen presidir
l’acte oficial d’obertura d’aquestes Jornades de Medicina de l’Esport Base.
Joan Rotger va agrair, en primer lloc, a la Banca BMN-Sa Nostra l’acolliment
d’aquestes jornades a la seu, una vegada més, essent la segona ocasió que es
varen dur a teme en aquest Centre de Cultura de Sa Nostra.
A continuació va donar l’enhorabona i va agrair el treball fet per tot l’equip de la
Direcció Insular d’Esports i, especialment, del Departament de Medicina Esportiva,
encapçalat per Tomeu Marí i per Teo Cabanes, amb tots el seus col·laboradors.
Així mateix, va destacar que ja era la XXVII edició d’aquestes Jornades de Medicina
de l’Esport, una de les més veteranes que es duen a terme a Espanya. Va fer un
reconeixement dels ponents que hi havien de participar i que havien d’il·lustrar el
públic assistent sobre les darreres novetats relacionades amb nutrició i activitat
física i esport, en definitiva, sobre la salut de la nostra població.
Va destacar que moltes de les malalties que afecten la població actual, i amb
una tendència de progressió negativa, estan relacionades amb una alimentació
inadequada i amb el sedentarisme, d’aquí la importància del tema escollit.
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Va anunciar que, en la conclusió de la darrera jornada, es faria el lliurament dels
premis Consell de Mallorca a l’Esperit Esportiu 2015 que, en aquesta ocasió,
varen reconèixer les tasques fetes per Antoni Serra i Comercial Bordoy.
Finalment va agrair la participació al gran nombre d’assistents que varen omplir la
sala on es varen desenvolupar aquestes jornades.
A continuació, Jordi Mulet va donar la benvinguda als representants del Consell
de Mallorca, als ponents i a tots els assistentes i va dir que era un orgull i honor
per a BMN-Sa Nostra rebre a la seva seu, una vegada més, aquestes jornades tan
importants. Va demanar a tots els assistents que aprofitessin les jornades, per tal
d’aplicar els coneixements adquirits i que ajudassin a aconseguir una joventut i
una societat més saludable.
Finalment, Tomeu Marí va voler destacar la feina de tot l’equip de medicina
esportiva del Consell de Mallorca, que és un dels serveis d’aquesta especialitat
més antics del nostre país, i va destacar el treball diari que permet fer un gran
nombre de revisions mèdiques i altres proves als esportistes més joves de la
nostra illa. Va reiterar que sense la implicació completa de tot l’equip del
Departament de Medicina Esportiva del Consell de Mallorca seria impossible dur
endavant aquests tipus de projectes i la tasca de cada dia.
Per acabar, el vicepresident del Consell de Mallorca, Joan Rotger, va donar per
inaugurades oficialment aquestes Jornades de Medicina de l’Esport que, en
aquesta edició, varen tractar l’obesitat i l’esport.
Per començar amb el programa de la primera jornada, Teo Cabanes, com a
moderador, va presentar Tomeu Marí, que va exposar la ponència «Etiologia
de l’obesitat». D’una forma molt gràfica, va destacar que l’obesitat pot ser una
epidèmia a partir del 2030, que es pot arribar a més d’un 39 % de sobrepès i a
un 23 % d’obesitat de la població, d’aquí la importància del tractament preventiu.
En aquest sentit la FEMEDE va proposar mesures, al web, sobre nutrició i exercici
físic. Va fer una anàlisi sobre les influències de la genètica, l’entorn, etc., i va
qualificar d’indiscutible la importància de l’activitat física per disminuir el greix
visceral.
A continuació, Napoleón Pérez Salinós va començar l’exposició sobre l’estratègia
NAOS en la lluita contra l’obesitat a Espanya, i va exposar els objectius i les
actuacions de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició;
cal destacar que aquesta malaltia està molt relacionada amb les causes actuals
de mortaldat a Espanya. L’estratègia NAOS es va crear l’any 2005 i va fomentar
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l’alimentació saludable i l’exercici físic. Es va considerar que l’educació és
fonamental en aquest sentit i, per això, es varen fer una sèrie de campanyes, com
són «Plancuidate+2012» o «Activilandia», un web destinat als infants, i d’altres
d’interès per a joves i per a adults.
Josep A. Tur, el ponent següent, va presentar dades molt importants a partir dels
estudis i de les investigacions fetes sobre l’activitat física, les dietes i el sobrepès
dels adolescents de les Illes Balears. L’adolescència és una etapa molt difícil, però
també molt important per a l’educació nutricional, ja que es modelen els hàbits
de salut que regiran l’etapa adulta. Del seu estudi, fet amb joves d’entre 12 i 17
anys, s’extreuen unes dades molt enfora de les desitjables, tant pel que fa als
temes nutricionals com als d’activitat física. Per tant, queda molt per fer i, en gran
mesura, depèn molt de la tasca fonamental dels pares.
Després d’un descans breu, Ignacio Ramírez va presentar la ponència «Les
diferents dietes existents i la seva aplicació a l’esport». Va exposar les diferents
dietes recomanables per a esportistes, que en general es fan amb un excés de
proteïnes. Va parlar de l’antiga dieta mediterrània tradicional, basada en fruites,
verdures i cereals, en la qual s’utilitzava l’oli com a aportació bàsica de greix i on
es feia la ingesta moderada de vi. Va destacar que els productes actuals no són de
la mateixa qualitat, però que és bàsic seguir una alimentació natural i no basada
en productes químics; l’alimentació natural i equilibrada és fonamental per a la
vida. Encara que una bona alimentació no substitueix un mal entrenament, és
un factor bàsic per a l’esportista. Per tant, l’esportista ha de ser conscient de la
importància de seguir una dieta adequada.
A continuació, Manuel Sarmiento va presentar la ponència «Estratègies
comunitàries per lluitar contra l’obesitat» i va destacar que la salut s’ha d’entendre
no tan sols com la manca de malaltia. És un factor fonamental per al benestar de
la comunitat, per tant, l’educació per a la salut és necessària i és necessari que
la família hi intervingui. En aquest sentit, l’educació per a la salut té dos factors
bàsics: l’alimentació i l’exercici físic. És interessant implantar programes com
«Vida sana», orientats a educar per a una vida saludable i també fer campanyes,
com «Mes de la salut». És fonamental fer un diagnòstic de la salut de la comunitat,
plantejar unes estratègies d’intervenció i el procés avaluador corresponent.
Per acabar les ponències de la primera jornada, Antonio Escribano, de forma molt
brillant, va impartir la ponència «La importància de l’alimentació a l’esportista» i va
exposar d’una forma clara, gràfica i accessible per a tots els assistents els aspectes
fonamentals de l’alimentació dels esportistes. Va explicar que hi ha diferents tipus
d’entrenaments: físic, tàctic i biològic, basat en l’alimentació, la hidratació, etc. Va
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explicar com el cos humà funciona mitjançant aigua,
Comitè organitzador
oxigen i «combustible», que és el que li proporciona
l’alimentació i que permet produir l’energia necessària
per a la vida. Els aliments tenen unes propietats
energètiques i funcionals. A nivell d’esportistes d’elit
es a fer una valoració individualitzada per veure què
necessita cada esportista i, per tant, per fer-li una
dieta adaptada. En tots els casos, tant de rendiment
com de recuperació, la hidratació és un factor bàsic.
Es va parlar de gastronomia esportiva que ha de ser
al més natural possible, sense recomanar els actuals
«suplements esportius», com ja ha indicat l’OMS, que
tant es comercialitzen avui en dia. La denominada
«nutrició esportiva» se sol basar en grans quantitat
de productes químics antinaturals que en cap cas són
recomanables per a la població, en general, ni per als
esportistes, en particular.
El tema escollit enguany és el de la relació entre l’obesitat i l’activitat esportiva, i al llarg
del programa previst, que contempla la participació de contrastats especialistes en les
diferents matèries proposades, els assistents tindran l’oportunitat d’adquirir valuosos
coneixements entorn dels saludables efectes que l’esport, lligat a l’alimentació i a
altres hàbits igualment recomanables, exerceix sobre les persones que pateixen un
problema de desequilibri en el seu pes corporal.
Sota la direcció del doctor Bartomeu Marí, cap del Servei de Medicina de l’Esport del
Consell de Mallorca, i la coordinació del doctor Teo Cabanes, igualment lligat a aquest
mateix departament, les jornades aprofundiran en les diverses variables que cal tenir
presents quan es parla de l’esport des de la seva perspectiva de pràctica que ens
permet incrementar les nostres perspectives de salut a tots els nivells.

En el cas de l’obesitat, sembla evident, i així s’ha posat de manifest en tots i cadascun
dels estudis realitzats en el camp que ens ocupa, que l’augment desproporcionat del
pes guarda una relació directa amb l’abandonament de l’activitat física.
El sedentarisme, un hàbit especialment negatiu per a la salut humana que,
dissortadament, sembla seguir una tendència clarament creixent, s’amaga rere una
part notable de casos d’obesitat. Quan el cos no es mou, no s’exercita, no consumeix
les suficients energies, els recursos sobrants es converteixen en greix, i, a la llarga,
aquesta saturació degenera en una situació insostenible per a mantenir un bon estat
de forma física.
Potser en aquesta renúncia que molts ciutadans fan palesa en les seves vides quotidianes hi té molt a veure una concepció errònia de l’activitat esportiva, segons la qual
només els esportistes professionals, o d’élite, o aquells que, d’una manera o de l’altra,
estan associats a aquest àmbit, consideren prioritari practicar l’esport.

Res més lluny de la realitat. L’esport, en realitat, no és un camí per guanyar medalles o
trofeus, ni per sortir a les primeres planes dels periòdics, sinó que representa la senda
més segura per consolidar la nostra salut, independentment de la nostra edat, les
nostres condicions físiques o la nostra capacitat operativa o de mobilitat.

Simplement, del que es tracta és d’escollir l’activitat esportiva que en major mesura
s’ajusti a les nostres necessitats i limitacions. A partir d’aquí, qualsevol persona pot
practicar esport, i, de fet, és important que ho faci si vol lluitar amb eficàcia contra una
patologia tan preocupant com és l’obesitat.

XXVII Jornades

PRESIDENT D’HONOR

Sr. Joan Rotger Seguí

de

Vicepresident de Cultura, Patrimoni i Esports del
Consell de Mallorca

l’esport base

obesitat i esport

PRESIDENT

Sr. Joan Antoni Ramonell Miralles

Director de L’Àrea d’Esports del Consell de Mallorca
DIRECTOR DE LES JORNADES

Dr. Bartomeu Marí i Solivellas

Cap del Servei de Medicina de l’Esport del Consell de
Mallorca
COORDINADOR GENERAL

Dr. Teo Cabanes Martín
COMITÈ CIENTÍFIC

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Rafael Suau Estrany
Pere Giscafre Fontirroig
Ignacio Ramírez Manent
Manuel Sarmiento Cruz

RELACIONS PÚBLIQUES

Sra. Marga Franch Reus

SECRETARIA TÈCNICA DE LES JORNADES
Servei de Medicina de L’Esport
C/ General Riera nº 111
Llar de la Joventut
Tel: 971173648
Fax: 971759101
e-mail: medesport@conselldemallorca.net
07010 Palma de Mallorca

Aquestes jornades acreditan l’aprofitament
de 10 hores lectives

De ben segur que al llarg dels propers 20 i 21 de març ens podrem posar al dia sobre
aquestes i moltes altres qüestions. I, a més, tindrem l’ocasió de compartir, un any més,
l’acte de lliurament dels Premis Consell de Mallorca a l’esperit esportiu, l’esdeveniment
que emmarca el particular i merescut homenatge que la nostra institució dedica al
món de l’esport base de la nostra illa.
Joan Antoni Ramonell Miralles
Director Insular d’Esports del Consell de Mallorca

A continuació es va obrir un torn de paraules, moderat
per Teo Cabanes, amb la participació de tots els ponents
de la primera jornada i que va permetre als assistents
demanar dubtes, plantejar propostes i compartir
experiències que varen ser de gran interès per a tots.
Eduardo Ribot, moderador de la segona sessió de les
Jornades d’Obesitat i Esport, va presentar el primer
ponent, Teo Cabanes, amb la ponència «Experiència
d’un metge esportiu en el camp de la nutrició». Teo va
exposar, d’una manera molt entretinguda i amena, el
que havia estat el seu treball, durant molts d’anys, dins
el Departament de Medicina de l’Esport del Consell de
Mallorca, pel qual varen passar infants i esportistes de
tots els nivells.
A continuació va prendre la paraula Rafel Suau, amb
la ponència «Valoració de la composició corporal en
el pacient amb obesitat» a partir de la qual va explicar
els mètodes actuals que s’utilitzen per valorar la
composició corporal, i va destacar especialment els
índex i les condicions que es donen en els pacients
amb obesitat.

Imrimeix: amadip.esment. DL PM 89 - 2015

Les Jornades de l’Esport Base
organitzades pel Consell de Mallorca mitjançant el seu departament de Cultura, Patrimoni i
Esports i el Servei de Medicina de
l’Esport, i amb la col·laboració de
sa Nostra, arriben a la seva vint isetena edició en un moment profundament satisfactori pel que fa
a la seva evolució com a fòrum de
debat sobre qüestions relacionades amb la pràctica de l’esport.

Imatge cedida per l’artista JESUS CAMACHO

Palma, 20 i 21 de març de 2015

Lloc de realització:
SA NOSTRA-BMN
CENTRE CULTURAL SA NOSTRA
Carrer de la Concepció nº 12 . 07012 Palma

Inscripció gratuïta
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Maria José Sala va presentar la ponència «5 al dia», i va exposar la iniciativa de
Mercabarna i de l’Associació d’Empresaris Majoristes de Fruites i Verdures de
Barcelona i Província (AGEM), per la qual es fomenten accions educatives per
als infants i per a les famílies que promouen el consum de fruita i d’hortalissa, al
manco de cinc peces de fruita i/o d’hortalissa al dia. És evident que avui en dia
hi ha una gran promoció publicitària per al consum de productes transformats
(pastissos, lactis, etc.). Va comentar que les entitats de la Generalitat de
Catalunya que vetllen per una educació nutricional i per uns hàbits saludables
estan preocupades, a causa d’aquestes situacions, per la qual cosa han donat
suport a aquesta iniciativa que es trasllada a l’àmbit escolar i familiar, que es
proposen treballs educatius a l’escola, abans i després de fer una visita guiada a
Mercabarna, i que es facilita material didàctic divers, per tal de seguir treballant
aquests temes de gran importància.
Després d’un descans breu, Óscar Saz va exposar la ponència «El paper de la
hidratació a l’obesitat», que va tractar sobre la importància de la hidratació en
general, però especialment en els casos freqüents de sobrepès i d’obesitat. Va
començar exposant que l’aigua és el nutrient principal, ja que suposa entre el
50 % i el 80 % del pes corporal. Segons la durada i la intensitat de l’exercici es
determina la quantitat d’hidratació. Els productes que ens trobam en el mercat
sovint porten etiquetes poc clares. Óscar va remarcar que cal una lectura acurada
de les etiquetes, que és molt important tenir en compte la quantitat de sucre i de
calories que presenten i que s’ha d’adequar el pla alimentari tenint en compte el
càlcul del consum calòric, els cicles d’entrenament programat i que s’han d’establir
les pautes d’hidratació que cal seguir.
Per acabar amb el cicle de ponències, Luis Antonio Vidal, esportista professional,
va parlar sobre aspectes més pràctics sobre l’alimentació d’un esportista i,
concretament, d’un fisioculturista. Va exposar que els esportistes de força tenen
un consum d’hidrats de carboni baix, i les proteïnes, que són bàsiques per a aquest
esport, s’han d’anar compensant amb la resta d’aliments. Els entrenaments són
curts, però molt intensos, per això fan una ingesta cada tres hores, amb una
gran quantitat de proteïnes. Els practicants d’aquest esport necessiten fibra per
facilitar la ingesta de proteïnes i de fruites fonamentals que consumeixen, com la
pinya, el kiwi, la papaia i la poma.
Finalment, Eduardo Ribot, moderador de la taula rodona, va convidar tots els
ponents a seure a la taula presidencial i va obrir un col·loqui, on els assistents
pogueren exposar els dubtes, les vivències i demanar aclariments d’alguns
conceptes exposats durant les ponències. Es va comprovar un interès
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especial pel que fa a l’alimentació i a la preparació particular dels esportistes
del fisioculturisme i de modalitats esportives similars, basades en la força
explosiva.
A continuació es va dur a terme l’acte oficial per lliurar els premis del Consell de
Mallorca 2015 a l’Esperit Esportiu, els premiats varen ser Antoni Serra i Carmen
Sastre, en representació de Comercial Bordoy.
Per acabar aquestes jornades interessants, Joan Antoni Ramonell va agrair
l’assistència tan nombrosa, les exposicions brillants fetes per tots els ponents,
l’ajuda dels col·laboradors que varen facilitar poder dur a terme, un any més,
aquestes jornades i va informar sobre les accions formatives properes del Pla
d’Assessorament 2015. I, així, es varen concloure les XXVII Jornades de Medicina
de l’Esport Base.

Assistents
Varen assistir a les jornades 394 persones, durant els 2 dies que varen durar el
Congrés, provinents de diferents àmbits del món esportiu professional.

Conclusions
El Pla d’Assessorament 2015 organitzat per la Direcció Insular d’Esports, de
la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, va
començar enguany amb una activitat transcendent per a l’esport base de la
nostra illa i, sobretot, per als joves esportistes mallorquins.
No hi ha cap dubte que l’activitat física i l’esport són una eina fonamental en
el desenvolupament integral de les persones, però també ho són els hàbits
alimentaris que marquen el dia a dia de la nostra vida. Una educació nutricional
adequada va més enllà de qualsevol altre aspecte o factor complementari i té una
importància transcendent pel que fa referència a la denominada qualitat de vida.
L’educació nutricional és un aspecte bàsic de l’educació, però treballat de
forma molt eficient i que es troba sotmès a unes pressions publicitàries que no
afavoreixen precisament l’alimentació adequada de la població. Cada vegada s’està
més enfora dels productes naturals i de la nostra dieta mediterrània tradicional,
amb els seus grans valors naturals i saludables. Així, varen apareixent malalties
relacionades directament o indirectament amb uns mals hàbits alimentaris.
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La població, sobretot la infantil, està sotmesa a malalties que, com l’obesitat,
tenen unes conseqüències molt greus per a la salut i per a la qualitat de vida. Això,
unit a una activitat física baixa provocada per uns hàbits sedentaris, fa que s’arribi
a situacions vertaderament preocupants per al futur de la nostra societat. Per
aquest motiu aquestes jornades, organitzades pel Servei de Medicina Esportiva
de Base, són tan importants.
Al llarg d’aquests dos dies, els ponents varen aprofundir, amb claredat i amb
certesa, en els aspectes que condicionen l’estat físic de les persones i en els
motius que justifiquen que s’hagi arribat a una situació com l’actual: una societat
sedentària i obesa, amb grans problemes de tots tipus, però especialment
cardiovasculars.
Aquests especialistes en la matèria preveuen un empitjorament de la situació
general, si no es prenen mesures urgents cap a una educació nutricional adequada
de la població, tant infants (esportistes o no) com adults o gent gran.
Al llarg de les jornades es va veure que hi ha iniciatives que poden millorar la
situació, però que s’han d’afrontar amb decisió i fermesa.
Es va parlar del paper fonamental de les famílies en l’educació, pel que fa a
l’adquisició d’hàbits saludables, tant els relacionats amb l’exercici com els
vinculats amb l’alimentació correcta. També a l’escola s’han de treballar aquests
temes amb intensitat, i se’ls ha de donar la transcendència que tenen per al
futur de cada persona i de la societat en general. Els diferents departaments
de l’Administració també són responsables de la tasca de promoure els hàbits
saludables, sobretot entre els més joves, que porten a la societat a millorar la
qualitat de vida.
Durant les dues jornades també es varen veure característiques d’una alimentació
especial, com la dels esportistes, que necessiten d’uns estudis específics que en
determinin les necessitats, en funció del tipus d’esport, de la intensitat, de la
durada, de les característiques de cada esportista, etc.
Tots els experts varen coincidir en el fet que l’alimentació s’ha de basar en
productes naturals i que cal anar molt en compte amb els aliments i amb els
productes que estan transformats o manipulats, o que cal rebutjar-los directament.
Els assistents varen considerar un gran encert dur a terme aquestes jornades,
per l’actualitat i per la transcendència, amb uns temes com els hàbits saludables,
basats en l’educació nutricional i en l’exercici físic per combatre el sedentarisme
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i les malalties que en deriven, que preocupen molt tothom, no només dins l’àmbit
esportiu, unes iniciatives molt importants de cara al futur. Tot això es va reflectir
en la gran assistència de públic que va participar en les sessions de les Jornades
d’Obesitat i Esport.
Finalment, cal destacar el reconeixement merescut a l’Esperit Esportiu que el
Consell de Mallorca, com cada any, va fer a les persones guardonades en aquesta
edició de 2015.

Documentació
En el web de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca es pot trobar
documentació relativa a aquesta jornada.
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Posa valors a l’esport
Data:
Lloc:

26 de març de 2015
col·legi La Salle, Palma

Objectius de la jornada
Els valors que l’esport aporta a l’educació integral de la persona és un fet reconegut
des de fa molt de temps. Amb aquesta jornada es va voler aprofundir en aquest
concepte i, per aquest motiu, es varen aportar alguns estudis i experiències molt
vàlids, perquè varen servir de model i d’exemple en el camí, per treballar perquè
l’esport aporti realment uns valors importants als infants de la nostra illa i també
al seu entorn familiar, a l’àmbit de les amistats, a nivell dels centres escolars o al
dels seus municipis.
Mitjançant la participació de persones expertes en diferents àmbits de la pràctica
esportiva, sobretot dins el camp de la docència en edat infantil, l’objectiu
fonamental d’aquesta jornada va ser comprovar que mitjançant l’esport es poden
adquirir valors més enllà del resultat esportiu, del rendiment o, fins i tot, de
determinats aprenentatges de tècniques o de tàctiques esportives que cerquen
únicament un resultat competitiu.
Es va exposar la tasca de conèixer i d’analitzar l’esport amb un treball
transversal (entès de forma ampla com un joc i activitats físiques adaptades a
les característiques i als interessos dels participants), que facilita l’adquisició
de nombrosos valors fonamentals a l’hora d’educar les persones, de millorar la
societat en la qual vivim i, per tant, la qualitat de vida.
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Potenciar valors com la igualtat, la cohesió social, la integració, el respecte al
company, a l’adversari i als àrbitres, compartir experiències, ajudar els altres
independentment de les capacitats o de les condicions, etc. són alguns dels
objectius fonamentals de qualsevol acció educativa.
Per tant, l’objectiu fonamental de la jornada va ser transmetre que l’esport és un
mitjà molt important per aconseguir que els infants aprenguin a viure i a crear un
món millor, ensenyant, moltes vegades, als majors la importància de determinats
valors, més importants que el resultat, la victòria esportiva o l’èxit individual.
A cada una de les ponències que formen part del programa d’aquesta jornada es
varen proposar una sèrie d’objectius més concrets i específics, amb una relació
directa amb els continguts propis.

Programa
16.30 h		Inauguració de la jornada
		Joan Antoni Ramonell
Director insular d’Esports del Consell de Mallorca
16.45 h «L’esport, un dret també per a infants i adolescents.
Reflexions des de la intervenció en situacions de vulneració»
Ponent: Maria Garrido Pascual
Directora de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor del Govern de les
Illes Balears. Psicòloga i orientadora especialitzada en infants i joves
Ponent:

Alonso Medina Prats
Tècnic superior de l’Oficina de Defensa del Menor del Govern de les Illes
Balears. Llicenciat en dret i inspector de menors

17.15 h

«Feim de la competició, educació. El valor de la participació»

Ponent: Jaume Cantallops Ramón
Doctor en ciències de l’educació per la UIB. Membre del Grup
d’Investigació en Ciències de l’Activitat física i l’Esport (GICAFE)
17.45 h Pausa cafè
18.15 h «Esport: aprenentatge en valors»
Ponent: Maria Zapata
DEA en ciències de l’activitat física i l’esport i postgrau en Activitats
físiques adaptades per l’INEFC de Barcelona
Màster de Necessitats, drets i cooperació d’ajuda al desenvolupament
en la infància
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Voluntària d’UNICEF, Comitè de Catalunya. Consultora del Màster d’Esport
per a la coexistència social i la resolució de conflictes de la UOC.
Especialista en educació olímpica i esport paralímpic
18.45 h «Juga Verd Play, el marcador fora de joc. Experiència pràctica
d’educació en valors a través de l’esport escolar»
Ponent: Salvador Valls Cuello
President del Consell Esportiu del Baix Llobregat. Llicenciat en ciències
de l’activitat física i l’esport per l’INEFC de Barcelona. Postgraduat
de Gestió d’entitats esportives per la Facultat d’Econòmiques de la
Universitat de Barcelona
Ponent: Carles González Arévalo
Doctor per la Universitat de Barcelona i professor del Departament
d’Educació Física de l’INEFC de Barcelona
Membre del grup d’assessors del Juga Verd Play del Consell Esportiu del
Baix Llobregat
Ponent: Pere Alastrué Pozo
Llicenciat en psicologia i màster de Psicologia de l’esport per la
Universitat Autònoma de Barcelona. Membre del grup d’assessors del
Juga Verd Play del Consell Esportiu del Baix Llobregat
19.15 h «Posa valors a l’Esport. Balanç i compromisos futurs»
Ponent: Toni Muñoz
Tècnic del COLEF de les Illes Balears
19.40 h		Col·loqui
20.00 h		Cloenda de la jornada

Desenvolupament
El director insular d’Esports del Consell de Mallorca, Joan Antoni Ramonell, va
presidir l’acte d’inauguració d’aquesta jornada i va demanar, en primer lloc, que
es guardàs un minut de silenci en memòria de les víctimes de l’accident aeri en
terres franceses.
A continuació, va exposar els objectius d’aquesta jornada, després de donar les
gràcies als assistents i als ponents, i va agrair al col·legi La Salle la cessió de
l’espai per poder dur a terme aquesta activitat.
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I, finalment, va donar per inaugurada la jornada «Posa valors a l’esport» dins el Pla
d’Assessorament 2015.
A continuació Rosa Guillén, cap de secció del Servei d’Esport Escolar de la
Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, va presentar els continguts de
les diferents ponències que formaven el programa d’aquesta jornada, així com els
ponents que hi participaven.
Per començar, Maria Garrido, directora de l’Oficina de Defensa dels Drets del
Menor del Govern de les Illes Balears, va explicar que aquesta oficina és un òrgan
de l’Administració que ha de vetllar per la defensa i per la promoció dels drets dels
menors que es troben a les nostres illes.
L’activitat física i l’esport en edat escolar són uns drets als quals han de poder
accedir tots els menors, per tal de dur a terme una activitat educativa, saludable
i divertida.
Va comentar que la pressió de l’esport no era recomanable, en moltes ocasions,
si es perdien les referències als valors positius, quan exclusivament estaven
sotmesos a un resultat esportiu.
Pel que fa a l’esport basat en el rendiment, en moltes ocasions els infants desaprofiten
la infància sotmesos a grans pressions, a càrregues de dedicació, a entrenaments
molt intensos i sota molta pressió... la qual cosa suposa molt de temps dedicat a
aquesta activitat i molt sovint molt d’estrès i algunes frustracions, etc.
Finalment es va mostrar un vídeo divulgatiu sobre «l’esport és un joc».
A continuació, Alonso Medina, tècnic superior de l’Oficina de Defensa dels Drets
del Menor, va fer unes reflexions sobre el dia a dia de la tasca de l’oficina i algunes
referències a l’esport.
L’oficina es va crear el mes de gener de 1997 i, des de llavors, s’han pogut veure
moltes situacions de manca dels drets dels menors, per temes relacionats amb
l’esport, sobretot, competitiu.
Va fer una anàlisi, de caràcter general, sobre el marc normatiu, hi va destacar
la Convenció dels Drets dels Infants, de 1997, la pròpia Constitució espanyola i
la Llei orgànica de protecció jurídica del menor, també la legislació de caràcter
comú, com les lleis que fan referència a l’esport i les que tracten dels menors.
Va deixar clar que tots els menors d’edat tenen dret a l’accés a la pràctica de
l’esport; va determinar altres aspectes que tenen molta importància, com per
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exemple, que en els plans urbanístics s’ha de disposar d’espais d’accés lliure per
al joc i per a l’esport dels menors.
Va destacar que els col·laboradors claus dins l’àmbit de la infància i de l’esport són
el personal tècnic, els familiars, els mitjans de comunicació i les administracions.
També es va comentar que els tècnics, especialment, poden ser grans observadors
de situacions irregulars que poden patir els menors.
L’Oficina de Defensa dels Drets del Menor té establert uns protocols d’actuació
davant la detecció de situacions possibles i disposa d’un web i d’una adreça
electrònica a l’abast de tothom.
Seguidament, Jaume Cantallops, doctor en ciències de l’educació de la UIB, va
presentar la ponència «Feim de la competició, educació. El valor de la participació».
Va començar aquesta exposició tan interessant afirmant que l’esport, més que
un valor, és un dret. Que alguns infants destaquen una cosa tan simple, però tan
important, com és que el que més els agrada del joc és poder jugar. És evident
que cada persona és diferent a les altres en moltes coses. S’ha de tenir esment
a la diversitat i a les característiques de cada un i transformar en una oportunitat
el que de vegades es veu com un problema. S’han de potenciar les persones per
les capacitats, els potencials i no per les limitacions. A l’hora de definir el que
consideram «normal» ens podem trobar que tots tenim graus de discapacitat. Per
tant, és dubtós que existeixi el que denominam «normal».
Es va parlar de respectar les diferències, fer inclusius els entorns i de no
«normalitzar» les persones, un repte molt important, ja que suposa respectar-ne
la dignitat. En aquesta línia es va proposar parlar d’esport inclusiu i no d’esport
adaptat, i es va posar com a exemple els Jocs Paralímpics, que s’han d’entendre
com a esports adaptats.
Es va parlar de l’educació física com a eina clau, ja que té com a objectiu
afavorir l’educació integral de les persones i no es pot negar a ningú, en cap
cas, l’oportunitat de participar-hi. No hi pot haver cap impediment que la limiti o
condicioni, ni d’accessibilitat ni de suport tècnic dels materials, etc.
Finalment va fer referència al que deia José Saramago: «la darrera cosa que
s’ha de perdre no és l’esperança sinó la dignitat, ja que és un dret innat de les
persones.»
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A continuació es va fer una pausa breu que va servir perquè els assistents
poguessin comentar i compartir missatges i coneixements amb els ponents.
Es va reprendre la jornada amb la presentació de la ponència «Esport: aprenentatge
en valors» que va impartir Maria Zapata.
A partir d’una sèrie d’exposicions sobre les experiències professionals per quasi
bé tot el món, va fer una referència sobre el valor a l’esport que li varen transmetre
grans personatges com Nelson Mandela, el qual va afirmar que l’esport té el poder
de canviar el món, de derruir totes les barreres socials.
L’esport es pot entendre com una eina facilitadora, perquè les persones puguin
treballar per aconseguir un món millor i, en moltes ocasions.
L’esport és també una eina important de transmissió de valors, s’entén com a
valor el que ens ajuda a ser persones millors.
Pierre de Coubertain ja va veure en els Jocs Olímpics una oportunitat per
desenvolupar valors molt importants per a la societat.
Guttmann va destacar l’esport com a eina fonamental per rehabilitar persones
amb alguna discapacitat.
També UNICEF veu l’esport com un mitjà per aconseguir el desenvolupament i la
pau, a més de la salut i l’educació.
En la Carta olímpica, entre els valors de l’esport destaquen: l’excel·lència, l’amistat
i el respecte.
Entre els valors de l’esport paralímpic es troben: la determinació, la valentia, la
inspiració o la igualtat.
Finalment, Zapata va donar una relació àmplia de referències en línia d’entitats
relacionades amb aquest tema, on es poden trobar continguts relacionats amb
els valors de l’esport.
A continuació, en la intervenció següent es va presentar una experiència
pràctica interessant, anomenada Juga Verd Play, feta realitat amb grans resultats
i acceptació sobre l’educació en valors a través de l’esport, que està feta pel
Consell Esportiu del Baix Llobregat.
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Entre els drets que
tenen els menors
cal destacar el dret
a poder disposar de
tècnics qualificats,
a poder arribar a
ser campió (o a no
ser-ho), a divertirse, a tenir el suport
dels pares, etc.

En primer lloc el seu president, Salvador Valls, va afirmar
que presentarien una ponència sobre una experiència
que podia suposar una provocació per als assistents.
Va fer una explicació breu de l’àmbit territorial i de
la població del Baix Llobregat, localitat pròxima a
Barcelona, amb uns 175.000 infants en edat escolar.
Va comentar que hi havia uns 16.000 infants que
practicaven esport escolar i, molts d’ells, també esport
federat, i que es donava una duplicitat en l’oferta. Un 27
% dels infants feia «competició», però, i el 73 % restant,
què feia? Davant aquesta situació era necessari un canvi
molt important.
Pere Alastrué, membre del grup assessor de Juga Verd
Play, va prendre la paraula, va continuar amb l’argument
exposat anteriorment i va plantejar que els valors també
compten, amb una sèrie d’experiències inspiradores.
Varen recercar els valors finalistes i els instrumentals
i varen crear un model nou d’esport escolar: Juga Verd
Play, tenint en compte que l’esport és una eina educativa
i que l’objectiu dels infants amb l’esport és divertir-se, i
no només guanyar, fer amics, compartir, aprendre, etc., i
també aprendre a comportar-se.
Es va comentar que és important que els altres reconeguin
l’esforç que allò suposa per a la persona; cal ajudar la
resta a ser feliços i s’ensenya reforçant el que s’ha fet bé,
no amb la victòria.
Es cerca treballar la humilitat, no tot se sap fer ni tot es fa
bé, i aprendre que sempre necessitam els altres.
A continuació Carles González, membre del grup
d’assessors del projecte, va exposar que la gran finalitat
del Juga Verd Play era educar en valors i que l’esport és un
mitjà excel·lent per aconseguir-ho.
Si l’objectiu més important és la competició (entesa com
només val el qui guanya), cal cercar contravalors, és a dir,
valors a partir de la intencionalitat: no guanya qui fa més
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punts, sinó que cal plantejar un sistema nou de puntuació. No juguen sempre els
mateixos, sinó que tots hi participen.
Va posar com a exemple que si un partit val deu punts, es poden distribuir de
la manera següent: tres són el resultat (marcador) i els altres set són valors,
amb puntuació, donats per figures com els tutors de grada, el públic, els tècnics,
el dinamitzador del joc (àrbitre) i d’allò que en diuen «suma verd», com és la
puntualitat, les fitxes, etc.
El tècnic és la peça clau d’aquest nou sistema, que enllaça infants, famílies, amics,
públic, etc. I tot això és possible gràcies a les noves tecnologies, bàsicament amb
una aplicació als mòbils.
Amb la participació dels tres ponents es va explicar que el Juga Verd Play ja és una
realitat, des de fa dos anys, amb jocs col·lectius, i que disposa de més de 4.500
participants, 30 municipis implicats, 481 equips, d’educació infantil a 2n d’ESO.
Es va explicar que es produeix la col·laboració de comerços amb la utilització de la
imatge Juga Verd Play i que s’obté una gran repercussió mediàtica; es tracta d’un
model obert i flexible, que disposa d’un suport institucional important que en cap
cas vol anar en contra de l’esport federat.
Per acabar amb les intervencions dels ponents, va prendre la paraula Toni
Muñoz, en representació del COLEF, i va fer una exposició dels programes i
un resum final encertat, de tot allò que els ponents anteriors varen tractar en
aquesta jornada.
Va exposar que «Juguem» i «Suma’t» són programes de la Direcció Insular d’Esports que
fa just un any es varen començar i que va ser un repte per a tots, per tal d’aconseguir
la sensibilització i l’adquisició de valors més enllà dels resultats tradicionals.
Es va proposar respectar les regles i la pressa de decisions arbitrals, reforçar la
convivència, l’aprenentatge amb reptes de millora amb l’ajuda dels altres o la
competició sota criteris absolutament educatius, mitjançant un treball en equip,
amb humilitat i esforç; en tot cas, amb l’aprofitament del reforç positiu que pot
donar el joc amb altres.
Va explicar que tot això s’ha anat treballant mitjançant una sèrie d’activitats
formatives dirigides als infants, a les famílies i al personal tècnic.
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Aquesta jornada va resultar
molt interessant, des de tots
els punts de vista.

Clubs
Federacions
Personal tècnic
Ajuntaments
Altres
TOTAL

22
5
18
2
18
65

22

2

Ajuntaments

Personal tècnic

Federacions

3

18

Altres

18

Club

32

Els protagonistes principals són els
infants que hi participen, però amb una
gran implicació dels adults que han de
tenir present sempre que l’educació
dels infants depèn d’ells i que cal
escoltar-los.
Després de presentar el resum final
de les ponències, com a conclusió,
va arribar el col·loqui, que va ser molt
actiu i dinàmic, amb preguntes a tots
els ponents que havien participat en
aquesta jornada.
El moderador, molt encertat, va haver
de limitar el temps de participació, ja
que es va sobrepassar, de molt, l’horari
programat i es va fer molt tard.
Finalment, Joan Antoni Ramonell,
director insular d’Esports del Consell de
Mallorca, els va agrair la presència i la
participació activa del públic assistents,
en gran part provinent del sector
educatiu i, amb molts dels casos, que
participaven per primera vegada a les
Jornades Formatives de l’Esport Base
del Consell de Mallorca. També va donar
les gràcies als ponents, brillants, que
varen participar en aquesta jornada.

Assistents
Com a tret distintiu, dels 65 assistents
en aquesta jornada, cal destacar la
participació de persones relacionades
amb l’àmbit educatiu i dels menors i
joves, però també de tècnics esportius
i de representants de clubs esportius.
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Conclusions
Va tenir una vessant informativa, pel que fa a la legislació, la normativa i els
mitjans de què es disposa en la comunitat de les Illes Balears per defensar els
drets dels menors.
Així mateix, es varen aclarir conceptes molt interessants sobre els valors de
l’esport davant la igualtat, la potenciació de les capacitats, el dret a participar
sobre tots els altres condicionants imposats de forma inadequada o també les
experiències pràctiques que fan realitat una altra manera d’entendre l’esport i
que es basen en l’educació en els valors.
Durant aquesta jornada es va poder constatar com està regulat el dret dels infants
i adolescents a fer esport, amb l’obligació de posar els mitjans necessaris perquè
tots hi puguin accedir, independentment de les capacitats o circumstàncies.
I es va recordar que s’han de denunciar les situacions de vulneració, manca de
protecció o d’abusos cap els menors.
Així mateix es va insistir, diverses vegades, que els tècnics juguen un paper
determinant amb el seu treball diari per transmetre valors, mitjançant el joc i
l’esport; d’aquí la importància de la seva formació continuada i de la regulació
necessària de l’exercici professional.
Es va comentar que segurament no hi ha altres mitjans que superin les possibilitats
que l’esport ofereix per entendre i per treballar la inclusió, aprofitant l’oportunitat
que les diferències ens donen i que sempre han de ser benvingudes; també es va
parlar de la defensa del dret a participar de totes les persones.
Es va posar l’exemple de determinades actuacions d’esportistes que prometen
públicament acceptar la Carta olímpica, on es recullen els valors vertaders de
l’esport, que no són precisament la consecució de medalles o de rècords, sinó
que són l’exemple per a molts d’infants de tot el món.
L’esport es pot considerar escola de vida, que mostra els beneficis tant a nivell
individual com col·lectiu.
En aquesta línia, i a nivell escolar, ja es fan passes per canviar el sistema
tradicional de competicions esportives i es vol jugar fomentant valors, no per
resultats esportius, com ho mostra l’experiència del programa Juga Verd Play, del
Consell Esportiu del Baix Llobregat.
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Els valors compten realment en el resultat del joc. Es dóna valor als valors
educatius mitjançant l’esport i tot és possible gràcies a les noves tecnologies.
Finalment, també es va parlar del Consell de Mallorca, que mitjançant la Direcció
Insular d’Esport, també ha començat a treballar en aquest sentit, amb el programa
«Juguem», que posa valors a l’esport i que, encara que és de creació recent, ja
ha començat a donar els fruits amb un treball de sensibilització, entre familiars,
docents i infants, que sense cap dubte anirà més enllà, fins a tornar-se una realitat
nova d’esport en edat escolar.

Documentació
En el web de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca es pot trobar
tota la documentació relativa a aquesta jornada.
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Aprende a entrenarte racionalmente
Respostes als misteris i als dubtes dels esportistes que entrenen pel
seu compte
Data:
Lloc:

7 i 8 de maig de 2015
sala polivalent es Molinar (Montuïri) i pista d’atletisme torre dels 		
Enagistes (Manacor)

Objectius de la jornada
Els objectius d’aquesta jornada varen estar vinculats amb els beneficis de
l’activitat física i esportiva, que quasi bé tota la societat reconeix.
Es va parlar del fet que avui en dia està de moda fer esport, especialment córrer
(running). Quasi tot el que es mou envoltant l’esport és moda i atreu la societat en
general. Això ha portat a una situació que, molt sovint, pot confondre la població
en general, pel que fa a l’activitat fisicoesportiva.
L’esport pot aportar molts beneficis a qui el practica, però sempre que es faci
des d’un punt de partida adequat, és a dir, controlat i conegut, i amb les sessions
pràctiques necessàries per obtenir una adaptació i una millora general, tant des
del punt de vista fisiològic com psicològic o social, etc.
D’una banda, és important aclarir conceptes. Quan es parla d’esport es parlar de
tota activitat física feta de forma organitzada i coherent, que s’adapta a l’interès
i a les capacitats dels practicants, seguint la definició de la Carta europea de
l’esport, i no segons la concepció més competitiva de joc sotmès a unes regles
estrictes que els participants han d’acceptar i complir.
D’una altra banda, si es parla d’aquest esport social, obert i accessible per a
tothom, s’han de seguir uns principis irrenunciables:
En primer lloc, el coneixement de la capacitat de persona que vol fer esport, de
les seves condicions i capacitats; tot això fa imprescindible un reconeixement
mèdic previ a l’activitat periòdic, mentre es duu a terme.
En segon lloc, uns coneixements fonamentals de les característiques de les
activitats esportives que es volen fer i les conseqüències per a l’organisme humà.
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La formació que ofereixen els tècnics titulats en aquestes matèries proporciona
la informació.
Avui en dia moltes persones pensen que per fer esport, especialment per córrer,
com que és una activitat natural i senzilla, no es necessiten grans coneixements.
Però quan es vol fer esport, quan es planteja una progressió, una millora en els
beneficis que es poden obtenir, i no diguem reptes esportius com determinades
proves o distàncies, és imprescindible aprendre a entrenar-se racionalment.
Aquest és el gran objectiu de la jornada: ajudar a conscienciar les persones
en general, que no qualsevol cosa és bona i que és necessària la formació
i la informació prèvia, sobre què es pot fer i com cal fer-ho. Així mateix, s’ha
de destacar la importància de l’assessorament del personal tècnic qualificat i
l’obligació de tots els gestors esportius de treballar en aquest sentit.
Per aquest motiu es va convidar un gran expert en la matèria del córrer, com és el
doctor Ricardo Ortega. I, per complementar les explicacions, es va comptar amb
dos grans atletes, com són Mavi Garcia i Miquel Capó.
A més d’aquests objectius, n’hi va haver d’altres, com actualitzar els coneixements
dels tècnics esportius que treballen dins l’àmbit dels clubs esportius,
fonamentalment d’atletisme, i de les escoles esportives de diferents municipis.
Un altre objectiu va ser donar valor al treball fet pels tècnics esportius, dins
l’àmbit de la gestió esportiva, ja que ells són la part fonamental perquè l’hàbit de
l’esport i la salut arribi a tota la població.
També es va considerar un objectiu bàsic, que tots els responsables polítics
i tècnics dels ajuntaments treballin els valors tractats en aquesta jornada i la
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seva repercussió per a la salut i el benestar de totes les persones que viuen als
seus municipis, i es limint al màxim possible accidents per desconeixement de la
matèria.

Programa
19.45 h Acreditacions i lliurament de la documentació
20.00 h Presentació de la jornada
		Joan Antoni Ramonell, director insular d’Esports
		Jaume Bauçà, batle de l’Ajuntament de Montuïri
		Esteve Barceló, en representació del CA Montuïri
20.05 h Ponència: «Aprendre a entrenarte racionalmente»
Ponent: Ricardo Ortega Sánchez-Pinilla
Metge, entrenador i recordista nacional de marató
Autor de llibres com: De la milla al maratón o Medicina del ejercicio físico
y del deporte para la atención de la salud
20.45 h Col·loqui amb la participació especial de Mavi Garcia
Esportista mallorquina de referència
Miquel Capó
Esportista mallorquí de referència
21.30 h Cloenda de la jornada

Desenvolupament
La inauguració oficial va ser a càrrec del batle de l’Ajuntament de Montuïri, Jaume
Bauçà, i del director insular d’Esports, Joan Antoni Ramonell.
En primer lloc, el batle de Montuïri va agrair a la Direcció Insular d’Esports del
Consell de Mallorca que triàs aquest municipi per dur a terme aquesta jornada
especial.
Així mateix, va donar la benvinguda a tots els assistents i va desitjar que, tant la
primera part, feta a Montuïri, com la part pràctica d’aquesta jornada, que es va
fer a Manacor, fos molt profitosa per als assistents, esportistes i alumnat que
practiquen esport sota la supervisió de molts dels presents a la sala.
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Finalment, va agrair a Ortega que compartís amb tots els seus coneixements i
experiències.
El director insular d’Esports del Consell de Mallorca va donar les gràcies a
l’Ajuntament de Montuïri, municipi que estima especialment, per les facilitats
rebudes per poder desenvolupar aquesta jornada en una sala magnífica, i també
va agrair a l’Ajuntament de Manacor que els cedís les instal·lacions esportives on
es va fer la segona part de la jornada.
Ramonell va destacar que l’esport, especialment la carrera i l’exercici fet d’una
manera autònoma o autodidacta, és una activitat que està de moda i que, a
causa del perill que la Direcció Insular d’Esports considera que presenten
aquestes activitats si no es fan de forma adequada, varen proposar a Ortega
fer aquesta jornada formativa, dins el Pla d’Assessorament 2015, gairebé
monogràfica, per compartir i transmetre els seus coneixements amplis sobre
la matèria.
Va destacar que es tracta d’una jornada especial, per les seves característiques
i per la diferència que presenta respecte de les altres que es varen fer dins el
programa de Jornades Formatives de la Direcció Insular d’Esports del Consell de
Mallorca, i a la vegada és una passa innovadora en el camí de la formació dels
gestors i del personal tècnic esportiu de la nostra illa, dins el Pla 2015.
Va desitjar a tots els assistents que gaudissin d’unes sessions interessants
i atractives però, sobretot, que en traguessin un bon aprofitament, tant de les
qüestions, com dels coneixements i de les experiències pràctiques que es varen
tractar durant les dues sessions d’aquesta acció formativa.
A continuació va prendre la paraula Ortega que per començar l’exposició va
agrair al Consell de Mallorca i a la Federació d’Atletisme de les Illes Balears,
representada pel seu president, Biel Gili, la invitació rebuda per parlar
d’uns temes tan apassionants i actuals com són l’entrenament esportiu i,
especialment, el fonamentat en córrer (running com és conegut per a moltes
persones), que avui en dia practica tanta de gent, moltes de vegades sense uns
coneixements mínims dels sistemes d’entrenaments i dels efectes que produeix
en el cor humà.
Va comentar que, efectivament, hi ha molta de gent de totes les edats i condicions
físiques que han començat a fer exercici físic, sobretot a córrer de forma intuïtiva,
per diversos motius, com poden ser les informacions sobre els beneficis de
l’activitat física, la situació econòmica, la facilitat d’accés a espais oberts i
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públics, la bona climatologia, l’accessibilitat, etc., però
s’han de tenir uns coneixements elementals sobre què
fer per aconseguir que aquesta activitat sigui beneficiosa
per a la persona que la practica.
Encara que l’entrenament de la cursa a peu pot ser
tan senzill com haver de córrer una distància a una
determinada velocitat, és evident que com més variat és
l’entrenament i com més estructurat està, les opcions
de millora de la forma física i del rendiment en possibles
competicions són molt majors.
Les variacions que es poden fer de l’entrenament
afecten la distància, la velocitat de carrera i el perfil
del recorregut sobre el que s’entrena. La combinació
d’aquests tres elements dóna lloc a diferents tipus de
sessions, que es poden programar perquè l’entrenament
sigui molt variat.
Va continuar explicant que a l’Escuela Toledana de Fondo
al llarg de més de 45 anys s’han anat desenvolupant
sessions noves i que també han adaptat o introduït
variacions en altres de ja existents. Així, es poden
concretar en les següents: carrera contínua, entrenament
fraccionat (interval training), sèries llargues de ritme,
treball de velocitat, treball de costes i treball combinat
(fartlek). En aquestes sessions se n’han d’afegir altres,
d’exercicis de gimnàstica, per millorar la força, la
flexibilitat, l’estil de carrera i per evitar lesions.
Pel que fa a la carrera contínua va explicar que es fan
sessions fonamentades en córrer sense interrupcions, al
llarg d’una distància o durant un temps, a ritme uniforme,
amb l’objectiu d’adaptar el cos i la ment per córrer tot el
temps que es desitgi, sense aturar.
L’entrenament fraccionat consisteix a fraccionar la
distància de carrera contínua en altres de més curtes,
intercalar pauses de recuperació entre elles, amb el
mateix objectiu que el de la carrera contínua, però a una
velocitat un poc més alta.

Totes les sessions,
excepte la carrera
contínua, es poden
considerar sessions
de qualitat.
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La carrera en progressió consisteix a córrer una distància llarga a una velocitat
que va augmentant progressivament, des de la de la carrera contínua fins a
la màxima, amb l’objectiu d’acostumar l’organisme a graduar la capacitat de
sofriment a mesura que passen els quilòmetres, per finalitzar fent un esforç
màxim, normalment en el darrer quilòmetre.
Els canvis de ritme consisteixen a córrer a diferents velocitats trams de
llargària diferent (a voluntat i sense mesura concreta), recuperant un temps
tampoc mesurat, a base de córrer molt més lent, al llarg d’un temps o una
distància total, amb l’objectiu d’avesar l’organisme a resistir millor els canvis
inesperats de velocitat dels rivals en competició o les variacions de l’orografia
que es recorre.
L’entrenament d’intervals es basa a repetir distàncies curtes a una velocitat molt
superior a la de competició, amb pauses de recuperació suficient, amb l’objectiu
d’acostumar l’organisme a sentir la sensació de córrer a una velocitat molt alta.
Les sèries llargues de ritme consisteixen a fraccionar la distància de competició
en altres més curtes que permetin córrer a una velocitat igual o un poc superior
a la de la competició sense acumular fatiga, amb l’objectiu d’avesar l’organisme a
aprendre la velocitat a la qual es desitja córrer la competició.
El treball de velocitat es basa a córrer distàncies molt curtes a la major velocitat
possible, amb l’objectiu d’acostumar l’organisme a desenvolupar la màxima
velocitat possible, de forma brusca, en els darrers metres d’una competició o
a incrementar de forma puntual la velocitat durant un recorregut curt en algun
moment de la competició.
El treball en costa consisteix a fer repeticions de carreres en costa de diferents
formes, amb l’objectiu d’aprendre a mantenir la velocitat de carrera o de reduir
el ritme al mínim possible en els trams de pujada que hi ha a les competicions, i
adquirir més potència de desplaçament de l’organisme.
Finalment, el treball combinat es basa a mesclar sèries llargues de ritme,
treball de costes i treball de velocitat amb l’objectiu de millorar l’adaptació de
l’organisme a les característiques de les competicions de camp a través o d’asfalt,
que presenten perfils diferents i necessitats de velocitats adaptades.
S’ha de tenir en compte sempre que les sessions d’entrenament de qualitat
són necessàries per millorar la velocitat de la carrera a qualsevol distància
de competició.
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Les sessions de gimnàstica són una part imprescindible de l’entrenament i es
basen en les col·leccions d’exercicis següents: exercicis bàsics de caràcter
general, exercicis de tècnica de carrera, exercicis genèrics de transferència a
la carrera, circuits i exercicis d’enfortiment de cames dinàmics, isomètrics i de
resistència.
A mesura que augmenta l’edat també el corredor incrementa la necessitat de fer
gimnàstica, per tal de mantenir la flexibilitat i la força.
Per acabar, va exposar que l’estructuració de l’entrenament s’ha de fer tenint
en compte la temporada, que sol ser d’un any, els objectius esportius o
personals més importants i la distribució del treball per setmanes, definint
cada una de les sessions. En alguns casos, sobretot amb esportistes de cert
nivell o projecció, la planificació de l’entrenament pot anar més enllà d’una
sola temporada.
Després de l’exposició brillant d’Ortega, es va donar pas al torn obert de
paraules, en el qual participaren també esportistes destacats, com Mavi
Garcia i Miquel Capó, que exposaren breument la seva experiència com a
esportistes de referència a la nostra illa i on els assistents varen poder fer
consultes sobre dubtes o casos concrets, sobretot orientats al treball amb
joves. Així mateix, es varen tractar assumptes relacionats amb les persones
adultes que comencen l’experiència en el món de l’entrenament, sobretot de
forma autònoma.
El col·loqui va ser molt interessant i de gran dinamisme i va servir per concloure
aquesta primera part de la jornada.
La part pràctica d’aquesta jornada «Aprèn a entrenar-te racionalment» es va
dur a terme a les instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Manacor, on
es va desenvolupar una sessió pràctica d’entrenament i, a la part principal,
es varen tractar els sistemes d’entrenament exposats teòricament a la
jornada anterior.
Aquesta pràctica va servir per diferenciar alguns dels sistemes i va ser molt
important a l’hora dels assistents assimilar la informació i els coneixements
impartits per Ortega, mitjançant l’experimentació dels diferents mètodes
d’entrenament.
Després d’un torn de preguntes, va finalitzar aquesta jornada del Pla
d’Assessorament que va resultar de gran interès per a tots els participants.
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Club
Federacions
Personal tècnic
Ajuntaments
Altres
TOTAL

40
2
15
5
28
90

Assistents
El nombre d’assistents a aquesta
jornada va ser de 76 persones, que es
varen analitzar en funció de la relació
amb el món de l’esport, i que es detalla
en la gràfica següent:

Conclusions

40
28

Ajuntaments

5

Altres

15
Personal tècnic

Federacions

2
Club
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Aquesta jornada, especial dins el
Pla d’Assessorament 2015 de la
Direcció Insular d’Esports del Consell
de Mallorca, va suposar una novetat
important dins la línia seguida fins al
moment, ja que, per primera vegada,
els continguts varen anar orientats cap
a actualitzar els coneixements teòrics
i pràctics dels assistents, amb una
sessió esportiva totalment pràctica.
En aquest sentit es va donar molt de
valor al treball que fa el personal tècnic
esportiu dels clubs esportius, municipis,
centres escolars o centres de fitnes
privats que, dins l’àmbit del seu treball,
són també gestors esportius.
Potser aquests tècnics esportius són
la part més important de la gestió
esportiva, ja que són les persones
que tenen contacte directe amb els
esportistes competidors i amb les
persones que volen fer esport des d’una
altra perspectiva, més orientada cap a
l’oci, la salut, les relacions socials, etc.
Així mateix, cal valorar el treball dels
gestors esportius de tots els professors
de centres docents que tenen l’objectiu,
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entre molts d’altres, de promoure una joventut sana, educada i respectuosa amb
les persones i amb l’entorn, i que l’esport, com a mitjà, pot aportar sense cap
dubte. Segurament aquest és el primer pas, l’educació física a l’escola, juntament
amb l’educació, en general, de cada família a casa, per aconseguir una societat
més culta, més rica en valors, més sana i, en definitiva, més justa i, per tant, feliç.
També és molt important la tasca dels gestors esportius dins l’àmbit de
l’Administració local, tant dels que tenen la responsabilitat de planificar l’esport
municipal com d’aquells que imparteixen les activitats pràctiques de l’esport.
Tots ells tenen la responsabilitat de promoure l’hàbit esportiu i saludable per a
tota la població, independentment de les capacitats, l’edat o la condició social,
econòmica o de qualsevol altre tipus.
I la major transcendència d’aquesta jornada és, precisament, reconèixer la
importància d’aquest professorat i personal tècnic dins l’àmbit de la gestió esportiva.
La necessitat de formar-se, per ensenyar a fer l’activitat de forma adequada a tots
els esportistes ja iniciats, però també i molt especialment als que comencen dins la
pràctica esportiva i als que ho fan de manera tardana per l’edat o condició, perquè
obtinguin els beneficis que aporta una pràctica esportiva feta de forma correcta.
En aquest punt es va destacar la necessitat dels professionals de l’esport d’actualitzar
de forma permanent els coneixements, per poder exercir la funció social de forma
eficient. D’aquesta forma es poden complir els objectius de caràcter individual, però
també facilitar la consecució de fites generals per a la societat.
La pràctica de l’esport d’una forma autònoma i independent, que en aquests
moments cada dia té més adeptes, s’ha de fer a partir d’uns coneixements bàsics
que totes les persones que comencen a fer esport han de tenir. Molt sovint, en
determinades curses populars, participen persones sense una preparació mínima,
que els únics resultats que obtenen són experiències desagradables: lesions,
esgotament i altres conseqüències imprevistes, per una manca de coneixement
del propis cos o d’una preparació inexistent. I això es radicalitza quan el repte és
en una cursa de llarga distància, com una mitja marató o, fins i tot, una marató.
Aquestes proves esportives exigeixen una preparació prèvia molt important. Així,
es donen sovint casos, desgraciadament, de necessitat d’assistència sanitària i,
fins i tot, de mort.
És imprescindible una revisió mèdica prèvia al començament de la pràctica
esportiva, i que es repeteixi periòdicament, així com disposar dels coneixements
mínims necessaris per fer aquell esport i que aporti els beneficis que es
persegueixen amb la pràctica.
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Tots els gestors esportius i la pròpia Administració han de ser conscients de
la importància d’informar tota la ciutadania i de donar-los accés a la formació
bàsica imprescindible per evitar pràctiques inadequades. Aquests coneixements
es poden aconseguir fent l’activitat sota la direcció de personal tècnic qualificat.
Per això mateix, cada dia és més important que els ajuntaments disposin dels
professionals amb la formació necessària per gestionar l’esport municipal,
elaborar programes i dirigir la pràctica esportiva de la ciutadania.

Documentació
En el web de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca es pot trobar
tota la documentació relativa a aquesta jornada.
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Gestió de les entitats esportives: faq
Preguntes i respostes sobre la gestió esportiva
Data:
Lloc:

22 de maig de 2015
Hotel Iberostar Club Cala Barca. Portopetro. Santanyí

Objectius de la jornada
Aquesta jornada va ser especial, ja que es va proposar l’assistència mitjançant
invitació limitada a totes les federacions i als clubs esportius, per la condició
d’entitats sense ànims de lucre i, per tant, la inscripció no va ser oberta al públic
en general, com a les altres jornades del Pla d’Assessorament 2015.
Aquesta circumstància va venir donada per l’interès de les diferents entitats
esportives implicades per fer un encontre formatiu monogràfic sobre la gestió
d’aquests tipus d’entitats, en el qual es va fer referència, sobretot, a temes
relacionats amb les relacions laborals, fiscals, jurídiques i comptables.
Per tant, l’objectiu fonamental de la jornada va ser adquirir i millorar els coneixement sobre la legislació vigent en dret laboral, fiscal, etc. en l’àmbit de l’esport,
no tan sols professional, sinó també l’aplicable a associacions, clubs i federacions
esportives, entitats privades, algunes d’interès social i sense ànim de lucre.
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Es va plantejar la jornada com un encontre amb especialistes del dret laboral,
fiscal i comptable, així com amb persones amb experiència dins l’àmbit de la
gestió pública i privada, per resoldre dubtes sobre aspectes que són bàsics a la
gestió, sobretot, de les entitats esportives, federacions i clubs.
Des d’una proposta més concreta, els objectius inicials es varen basar a
aprofundir en la legalitat vigent en determinats temes, com la regularització de
la relació laboral en les entitats esportives, els contractes laborals i l’alternativa
d’acords dins l’àmbit del denominat voluntariat, les obligacions fiscals i laborals
que es recullen en la Llei d’emprenedors o les responsabilitats que assumeixen
els directius amb la gestió esportiva de federacions i clubs.
També es varen plantejar com a objectius l’anàlisi del tractament dels patrocinis
dins l’àmbit de l’esport no professional, la percepció de subvencions i la
contractació administrativa i els aspectes fonamentals en la gestió econòmica
d’aquestes entitats sense ànim de lucre.
L’objectiu general va ser promoure l’intercanvi d’informació i d’experiències,
i exposar dubtes i opinions sobre tots els aspectes jurídics, fiscals,
administratius i laborals entre els assistents a aquesta jornada, amb el suport
del coneixement de la legalitat que varen aportar dos grans experts en les
matèries respectives.

Programa
10.30 h Inauguració de la jornada
10.45 h «Jornada informativa per a federacions i clubs esportius: qüestions
legals, comptables i fiscals»
Ponent: Carles Foz
Advocat especialista en dret de l’esport
11.30 h «Les relacions laborals a l’esport més enllà de l’esport professional»
Ponent: Margarita Tarabini-Castellani
Professora de dret del treball i de la seguretat social a la UIB
12.15 h Col·loqui entre els assistents
13.45 h Conclusions
14.00 h Cloenda de la jornada
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Desenvolupament
A partir de les característiques especials d’aquesta jornada que varen diferenciarla de les altres, com és el fet que es tractava de la primera d’aquest Pla
d’Assessorament de l’Esport Base 2015 que es va plantejar mitjançant invitació
prèvia a federacions i clubs, i no oberta al públic en general, es va comptar amb
la presència de dos experts que varen presentar i exposar les seves especialitats
i que varen donar la possibilitat als assistents de participar en qualsevol moment
de la intervenció, fet que va donar un caire molt fluid i pràctic a la jornada.
La presentació d’aquesta activitat formativa va ser a càrrec de Miquel Roca, cap
del Servei d’Esports de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, i de
Rosa Guillén, tècnica de la Direcció Insular d’Esports, que varen fer una exposició
dels motius de l’organització d’aquesta jornada i dels objectius que s’havien
plantejat i, a continuació, varen presentar els dos ponents experts en les diferents
matèries que s’havien de tractar.
Abans de començar amb els continguts de les ponències es va demanar als
assistents que es presentassin a la resta de participants, per identificar-se i per
facilitar la comunicació entre tots durant la sessió.
En primer lloc, va prendre la paraula Carles Foz, advocat especialista en dret
esportiu, que va començar l’exposició amb una referència a les inspeccions
sobre la situació laboral dels monitors i entrenadors fetes als clubs esportius
de Catalunya, a partir de gener de 2013. Aquesta situació, que va suposar un
problema greu per a gran part de les entitats implicades, va posar en alarma
l’àmbit de l’esport «no professional».
Es va parlar de la necessitat de considerar el projecte de llei del voluntariat, que
es troba en tràmit parlamentari, encara que actualment no es preveu l’opció
d’utilitzar «diners de butxaca» per a aquest col·lectiu, dins el projecte en el qual
s’està treballant.
Entre les entitats no lucratives dedicades a l’esport s’ha de considerar que les
federacions es reconeixen «d’utilitat pública» i, per tant, poden fer activitats exemptes
o no de tributació. Aquestes entitats tenen l’obligació de tributar al tipus reduït del 10
% sobre els beneficis de les activitats no exemptes. A continuació es varen presentar
una sèrie de casos en els quals es poden considerar l’exempció i d’altres que no.
Al llarg de l’exposició hi va haver moltes intervencions dels assistents, que varen
exposar dubtes o experiències sobre aquesta matèria.
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Pel que fa a
les despeses,
han d’estar ben
justificades
documentalment,
comptabilitzades
i han de
correspondre al
període determinat.

Entre les rendes no exemptes poden destacar les explotacions econòmiques, la transmissió de drets o béns i els
ingressos per a altres conceptes, dels quals es poden deduir les despeses fetes per a la consecució.
Els clubs no són reconeguts «d’utilitat publica». Han de
tributar el 25 % per les activitats no exemptes.
A continuació Foz va fer una exposició àmplia de les
activitats exemptes, amb la nova participació d’alguns
dels assistents, per tal de clarificar dubtes.
Els clubs han de presentar l’impost de societats, excepte
quan els ingressos són inferiors a 50.000 €, que els
ingressos per rendes no exemptes no superin els 2.000
€ anuals o que totes les rendes no exemptes estiguin
sotmeses a retenció. Així mateix, s’han de dur al dia els
llibres segons l’activitat (pressuposts, IVA, ingressos i
despeses, IAE, etc.).
És recomanable que els clubs facin una estimació dels
ingressos, per veure quins estan exempts i quins no.
A part de tot això, els responsables dels clubs també
han de fer una comparació d’ingressos i de despeses i
han de comprovar si s’ha de pagar l’impost de societats.
S’han de planificar els costs de seguretat social, llibres,
PRL, assegurances, voluntariat, etc. per fer la previsió
d’ingressos necessària per afrontar un equilibri i exposarho a l’assemblea del club per a l’aprovació i, si escau, s’hi
ha d’incloure l’increment de quotes als associats.
A continuació Margarita Tarabini-Castellani va presentar
una ponència sobre les relacions laborals a l’esport, més
enllà de l’esport professional.
En aplicació del dret del treball, no és necessari que hi
hagi un document per escrit perquè hi hagi una relació
laboral, que s’ha de regir igualment pel que s’estableix
en el dret del treball; en aquest sentit s’aplica el principi
de realitat.
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Després d’exposar conceptes bàsics: treballador, empresari, relació laboral, etc.,
és evident que a l’esport es donen unes relacions laborals especials. Sembla que
dins el món esportiu si no ets esportista professional, no ets treballador, ja que
hi ha prestacions de serveis que es consideren «no laborals», per exemple els
becaris, els voluntaris, els consellers, etc.
En el cas dels esportistes, en sentit estricte, la retribució és problemàtica, no
tant per la quantia sinó perquè en molts casos s’ha de demostrar que la petita
quantitat percebuda és en compensació de les despeses dels treballadors. No és
fàcil diferenciar salari de compensació per despeses.
El concepte de salari ve donat per la percepció d’una mateixa quantitat
periòdicament (cada mes); els incentius i les primes es consideren salari.
Els entrenadors i el personal tècnic tenen una relació laboral comuna amb les
federacions, que es presenta conflictiva a l’hora d’aplicar el dret del treball, per
les singularitats del servei. Amb els clubs la relació laboral és especial.
Es va presentar l’anàlisi sobre algunes alternatives possibles, com són les
figures dels voluntaris i dels becaris. En el primer cas, la nova Llei del voluntariat,
que s’està tramitant actualment, inclou el «voluntariat esportiu». S’entén com
una col·laboració de caràcter altruista i solidari, on es rep una compensació
per les despeses fetes per entitats sense ànim de lucre i activitats d’interès
general, com és l’esport. En el cas dels becaris, són persones en procés de
formació, que és l’element més important de la col·laboració amb les entitats
esportives.
A continuació es va expressar el desacord amb les conclusions de l’estudi del
MEYSS (sobre treball marginal a clubs i entitats sense ànim de lucre), ja que
no preveu la relació laboral especial amb els esportistes, sense valorar les
col·laboracions possibles sense ànim de lucre, com les del voluntariat; tot això
demostra un desconeixement de la realitat.
Els àrbitres, els jutges i els cronometradors són casos especials, que
tradicionalment han estat exclosos de la relació laboral amb federacions, etc. Ja hi
ha sentències que consideren aquesta ocupació com una possible relació laboral.
Pel que fa al personal de suport de les entitats esportives, es podrien distingir
alguns casos, com els massatgistes, el personal administratiu i altres tipus de
col·laboradors, que bé es podrien considerar com a voluntaris o dins una relació
laboral comuna, segons cada cas.
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Les juntes directives de les entitats esportives es poden tractar, en molt de casos,
com a consellers, que no es consideren personal laboral.
El personal d’alta direcció, que no són membres de la junta directiva i fan tasques
administratives, pot estar sotmès a una relació laboral.
Una vegada finalitzades les dues exposicions, brillants i molt dinàmiques, que
permeteren la intervenció dels assistents en qualsevol moment, va començar
un col·loqui llarg, intens, molt interessant i productiu, ja que es varen exposar
i confrontar tota mena d’experiències i de referències dins l’àmbit de la gestió
esportiva d’aquestes organitzacions.
Qüestions com les dietes per quilometratge, l’assegurança d’aquestes persones
col·laboradores en cas d’accident in itinere, la conveniència d’una assegurança
d’RC per a la junta directiva i el voluntariat, així com l’assegurança d’RC per a
les activitats de la pròpia federació o club, com ja han fet algunes d’aquestes
entitats i que, en alguns casos, els ajuntaments exigeixen en les activitats
de col·laboració o en les contractacions, es varen debatre. Així mateix,
les exposicions dels punts de vista dels assistents varen ser molt diverses i
diferents, amb temes com l’IVA i la PRL.
També va tenir un interès especial el tema del voluntariat, figura de col·laboració
amb entitats sense ànim de lucre i d’interès públic. Es va reiterar que s’ha de
justificar de forma absolutament documentada qualsevol compensació de
despeses d’aquests voluntaris. Es va recordar que s’ha de disposar d’una
assegurança per al voluntariat. La persona voluntària no està sotmesa a cap tipus
de retenció.
Tarabini-Castellani va informar de la figura que apareix en l’Estatut dels Treballadors,
del treball duit a terme per «bon veïnatge, amistat o amistosa benevolència» que
es pot entendre com un voluntari esporàdic, que fa una col·laboració molt puntual.
En aquest cas no hi ha cap cobertura d’assegurança.
Pel que fa als jutges, és un tema que s’ha de resoldre, ja que teòricament el
pagador ha de fer la retenció corresponent al qui cobra, encara que algunes
federacions tenen establertes unes dietes fixes per a les actuacions que fan, i
s’entenen com a voluntàries.
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Persones assistents
En aquesta jornada amb invitació
nominativa el nombre d’assistents va
ser de 27. La totalitat va procedir de
federacions i de clubs esportius.

Clubs
Federacions
Personal tècnic
Ajuntaments
Altres
TOTAL

6
12
6
1
2
27

Conclusions

La Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, una vegada més, va
ser sensible a aquesta necessitat i a les
demandes expressades per molts dels
gestors esportius, i va fer les accions necessàries per tal de convidar persones
altament especialitzades en aquests temes i afrontar, de manera monogràfica,
directa i profunda, l’anàlisi de la situació
actual i la previsió de futur.

6
2
Altres

1

Ajuntaments

Personal tècnic

6
Federacions

Tenint en compte les inspeccions es
fan a Catalunya, pel que fa a la relació
laboral de les persones relacionades
amb l’esport i les entitats que el duen
a terme, sense ànim de lucre, i vista la
manca de regulació específica d’aquest
sector social, el tractament dels temes
jurídics, fiscals i laborals varen ser
imprescindibles per millorar la formació
i la informació de les persones que
tenen la responsabilitat de gestionar
aquestes entitats.

12

Club

Aquesta jornada especial, per l’especificitat i el format organitzatiu, va ser molt
productiva per a tots els assistents,
sense cap dubte, ja que es varen tractar temes molt actuals i que suposen un
punt d’inflexió en la gestió de clubs i de
federacions esportives.
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Però segurament el més interessant va ser que tota aquesta acció formativa es va
basar en plantejaments al més pràctics possibles, de tal manera que els assistents
varen poder extreure conclusions i solucions possibles o alternatives vàlides
per a determinades necessitats, coneixent quines són les tasques obligatòries
que s’han de complir i les responsabilitats assumides, segons la legislació i les
normatives vigents.
Des de la perspectiva de la legalitat, la fiscalitat i altres obligacions, varen conèixer
amb exactitud la classificació legal de clubs i federacions, quines obligacions
tributàries tenen, quines rendes estan exemptes de tributació i quines no ho estan,
quines obligacions s’han de complir, tant des del punt de vista pressupostari
com tributari, LOPD, etc.; i varen rebre una sèrie de recomanacions, per millorar
les previsions de la gestió econòmica i el compliment de totes les obligacions
jurídiques, fiscals, laborals, etc.
Es va aprofundir en el coneixement de les relacions laborals dins l’àmbit de
l’esport, i sobretot de l’esport «no professional», es varen exposar aspectes
fonamentals del dret del treball i sobre la seva aplicació a la realitat específica i
singular de les relacions laborals de l’esport de base i aficionat, tant pel que fa
als esportistes, com als directius, al personal auxiliar, als tècnics o àrbitres, etc.
Es varen analitzar alternatives pràctiques possibles, dins la legalitat vigent, per
regular la col·laboració de persones que participen i fan possible que aquest
esport no professional es pugui dur a terme. En aquest sentit es varen tractar
la Llei del voluntariat i altres figures reconegudes en l’Estatut dels treballadors.
Els assistents varen exposar dubtes, referències i experiències viscudes i, entre
tots, els varen analitzar, per aconseguir solucions pràctiques vàlides i seguir
millorant i regularitzant la gestió de federacions i clubs esportius.
La conclusió final va ser que en tots els casos i situacions s’ha d’estar ben
documentat, i que la documentació s’ha de completar correctament davant les
possibles inspeccions que es puguin dur a terme.

Documentació
En el web de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca es pot trobar
tota la documentació relativa a aquesta jornada.
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Guia bàsica de la gestió esportiva municipal
Data:
Lloc:

12 de novembre de 2015
Casal Pere Capellà. Algaida

Objectius de la jornada
La Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, amb el començament d’un
nou període en el qual s’han produït molts de canvis de persones responsables
dins l’àmbit de l’esport municipal i que podria afectar especialment els municipis
petits que no disposen de suport tècnic professional permanent que faciliti la
gestió esportiva i l’estabilitat, va organitzar aquesta jornada per proporcionar tota
la informació legal sobre l’esport municipal, sobretot d’allò que afecta directament
les responsabilitats, les competències i les capacitats dels ajuntaments.
Per començar aquesta jornada la Direcció Insular d’Esports del Consell de
Mallorca va presentar, als representants dels ajuntaments de l’illa, l’estructura,
l’organització, l’organigrama, les funcions, les competències, les responsabilitats,
els objectius i els seus continguts, així com les persones, especialment l’equip
de tècnics de l’esport i del Departament de Medicina de l’Esport, que estan a
disposició dels responsables de l’esport municipal dels pobles que composen
cada una de les comarques de l’illa.
Un dels objectius fonamentals d’aquesta jornada va ser donar a conèixer, als
representants de tots els municipis, les ofertes de col·laboració i ajudes que la
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Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca posa al seu abast, per facilitarlos les gestions dins l’àmbit esportiu de les seves competències, donar-los suport
tècnic, informació sobre: programes d’activitats, assessorament administratiu,
línies d’ajuda a través de subvencions, mitjançant recursos econòmics i materials,
cessió de materials i de programes d’activitats, etc.
Però l’objectiu fonamental d’aquesta jornada va ser proporcionar la Guia per a la
gestió de l’esport municipal, completa i pràctica, a tots els responsables i tècnics
esportius municipals; una guia que conté des de les referències legislatives
més importants, de coneixement i compliment obligat, fins als procediments
administratius que s’han de seguir per gestionar i per organitzar activitats i
esdeveniments de tot tipus, la regulació del manteniment de les instal·lacions
esportives, les prevencions que s’han de tenir en compte per a qualsevol
equipament o servei esportiu, etc.
Aquesta guia és el producte d’un treball de recopilació d’informació i d’experiències,
llarg i intens, d’exemples recollits a tot l’Estat per l’equip professional de la Direcció
Insular d’Esports, per facilitar la gestió esportiva dels responsables polítics, dels
tècnics municipals i de totes les associacions, empreses, federacions o clubs que
volen organitzar qualsevol activitat dins d’un terme municipal.
Així, tots els responsables de la gestió esportiva municipal dels ajuntaments de
Mallorca varen poder disposar d’una eina fonamental i de gran utilitat en el dia a
dia de la gestió, ja que en aquesta jornada se’ls va proporcionar una informació
àmplia i un recull en suport informàtic dels documents vigents i actualitzats, una
guia molt útil per executar les funcions amb eficàcia i eficiència.

Programa
18.00 h Presentació de la jornada
Maria Antònia Mulet
Batlessa d’Algaida
Margalida Portells Sastre
Directora insular d’Esports del Consell de Mallorca
18.15 h «Introducció: organització i estructura de la Direcció Insular d’Esports
del Consell de Mallorca. Marc legal: Llei de l’esport balear, federacions
i clubs esportius»
Miquel Roca
Cap del Servei d’Esports
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Rosa Guillen
Tècnica de la Direcció Insular d’Esports
«Presentació del Departament de Medicina Esportiva de la Direcció
Insular d’Esports del Consell de Mallorca»
Bartolomé Marí
Cap del Servei de Medicina Esportiva de la DIE
18.55 h		«Actuacions més freqüents que afecten els municipis en l’àmbit de la
gestió esportiva municipal»
Rosa Guillen, Nico Vidal, Biel Gili, Núria Borràs,
Raúl Llopart i Jesús Macarro
Tècnics de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca
19.30 h Pausa
19.50 h		«Actuacions més freqüents en les quals la Direcció Insular d’Esports
del Consell de Mallorca participa»
Maria Antònia Nicolau, Raúl Llopart, Jesús Macarro, Biel Gili,
Nico Vidal, Miquel Roca
Tècnics de la Direcció Insular d’Esports
20.25 h Torn obert de paraules
20.45 h Clausura de la jornada

Desenvolupament
L’acte d’obertura d’aquesta jornada va ser a càrrec de la batlessa d’Algaida, Maria
Antònia Mulet, que va donar la benvinguda a tots els assistents i va agrair a la
directora insular d’Esports del Consell de Mallorca, Portells, que hagués triat
aquest municipi per fer aquesta activitat tan important.
Va destacar els valors de l’esport per a tota la població i va expressar que estava
convençuda que seria una jornada molt profitosa.
A continuació Margalida Portells va donar les gràcies a la batlessa, i al poble
de Santanyí per cedir les instal·lacions del Casal Pere Capellà, magnífiques per
fer-hi la jornada. A més, va agrair als assistents la participació i a l’equip de
professionals de la Direcció Insular d’Esports la implicació en la tasca.
Va explicar els objectius de la jornada i va oferir els recursos de la Direcció Insular
d’Esports necessaris per avançar cap a una gestió millor de l’esport municipal
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i del servei a la ciutadania i per poder aconseguir una població més sana i més
activa.
A continuació, va presentar la Guia bàsica de la gestió esportiva municipal a
Mallorca, que s’ha d’entendre com una eina flexible i oberta i que, es va lliurar a
tots els assistents amb un USB al final de la jornada i que també es pot obtenir a
través del web de la DIE.
Finalment, va presentar tot el personal tècnic de l’equip de la Direcció Insular
d’Esports, tant del Servei d’Esport Base com del Departament de Medicina
Esportiva.
A continuació, Miquel Roca, cap del Servei de l’Esport Base de la Direcció Insular
d’Esports, va destacar que a la jornada de presentació d’aquesta guia es va
inscriure personal de més de quaranta ajuntaments de Mallorca, entre regidors
d’esports i tècnics municipals.
Va insistir en els objectius de la jornada i a continuació va exposar, de forma
general, el marc jurídic de l’esport a la comunitat de les Illes Balears, així com
les competències més importants del Govern de les Illes Balears, dels consells
insulars i dels ajuntaments. Va incidir especialment en els articles 10, 11 i 12,
i va destacar que és necessari treballar cadascú amb les seves competències
però junts, ja que els objectius són comuns. Va exposar que al llarg de la jornada,
i especialment amb els aspectes legislatius que poden ser molt monòtons,
es tractarien els continguts, des del punt de vista més pràctic, l’aplicació, els
reglaments i totes les normatives que s’han de conèixer, complir i fer complir.
A continuació, Rosa Guillen va exposar les referències legislatives sobre la
regulació de l’esport que fa el Govern de les Illes Balears referides a les entitats
esportives: federacions i clubs esportius. Les primeres com a entitats privades
d’interès públic i social i les segones com a entitats privades sense ànim de
lucre. Va explicar quins són els òrgans de gestió respectius i les competències i
obligacions jurídiques, laborals, fiscals, etc. així com les dels seus dirigents.
Va insistir que tota la informació d’aquest apartat i de tots els que es varen
presentar durant la jornada es podia trobar a la guia penjada en el web de la
Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca.
Abans de finalitzar aquesta primera participació, Miquel Roca va explicar les
característiques fonamentals del Servei de l’Esport Base de la Direcció Insular
d’Esports, que disposa dels quatre coordinadors comarcals que viuen directament
la realitat de cada poble de les comarques respectives i que assessoren els
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regidors i els tècnics dels ajuntaments. També va dir que podien disposar d’altres
tècnics del Servei, que s’ocupaven de les diferents àrees exposada a la sessió.
Va exposar que dins aquest Servei es treballa amb diferents programes, entre
els quals destaquen: «Jocs esportius», «Esport escolar», «Esport per a tothom»,
orientat especialment a l’esport familiar, així com amb l’Observatori Esportiu
de Mallorca que disposa del Pla d’Assessorament i que inclou jornades
formatives i informatives, com la que ens ocupa, la gestió del Poliesportiu Sant
Ferran i l’organització d’esdeveniments i de diades esportives proposades pels
ajuntaments i que executa la pròpia Direcció Insular d’Esports. Així mateix, es va
posar a disposició de tothom el programa «Suma’t».
Va explicar que les competències del Consell de Mallorca dins l’àmbit esportiu
són fonamentalment amb tota la població mallorquina dels 3 als 16 anys.
Per als programes es disposa d’un pressupost de dos milions sis-cents mil euros,
sense comptar el capítol 1, fent una distribució global d’aquest pressupost per a
cada programa exposat.
Per altra banda, també hi ha el Departament de Medicina de l’Esport que està a
disposició de tothom, i especialment dels infants en edat escolar que participen
en l’esport base, tant federat com escolar.
Pel que fa al Departament de Medicina de l’Esport, va destacar el paper important
que té dins la Direcció Insular d’Esports, i la tasca que fa, que és fonamental per
a l’esport i per als esportistes en edat escolar.
Finalment va remarcar que la Direcció Insular d’Esports està a disposició dels
ajuntaments de Mallorca, per tal d’ajudar-los en tot el que fa referència a la gestió
esportiva municipal.
A continuació, Tomeu Marí, cap del Departament de Medicina de l’Esport, va
començar dient que aquest departament va néixer fa molts anys, a partir de la
cessió de competències en medicina de l’esport del Govern de les Illes Balears.
En la Memòria de 2014 es destaca que es varen fer 10.772 revisions mèdiques
i 8.013 exploracions específiques, en aquells casos que es varen considerar
convenients per detectar qualsevol anomalia possible.
A Mallorca es disposa de vuit centres fixos de medicina de l’esport que depenen
d’aquest departament i de quatre d’itinerants.
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Després d’analitzar els aspectes més importants, Marí va ressaltar la
importància dels desfibril·ladors dient que, encara que no són obligatoris en
aquests moments a les Illes Balears, previsiblement ho seran pròximament.
Ja hi ha algunes federacions que n’han dotat els clubs en la seva modalitat
esportiva. Va destacar que és molt important disposar d’aquests elements
d’auxili en totes les instal·lacions esportives. Per tant, el Departament de
Medicina Esportiva facilitarà informació a tots els ajuntaments que n’estiguin
interessats, un sistema de rènting per dotar de desfibril·ladors les seves
instal·lacions esportives.
Seguidament es va iniciar el bloc «Temes més freqüents dins la gestió de l’esport
que afecten els municipis», hi va haver les intervencions que a continuació
s’exposen, i es va insistir en el fet que tota la documentació relativa a cada tema
està disponible en la Guia bàsica de la gestió esportiva municipal, penjada en el
web de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca.
Rosa Guillén va parlar sobre el que es necessita per constituir els clubs esportius.
També va exposar les línies d’ajut als clubs de la Direcció General d’Esports del
Govern de les Illes Balears.
Nico Vidal va exposar sobre les activitats de temps lliure i la regulació que en fa
el Govern de les Illes Balears. Va explicar la normativa sobre les escoles d’estiu i
tota la documentació relativa a aquests temes.
Biel Gili va presentar tota la regulació i les normatives sobre les autoritzacions
d’esdeveniments esportius fets a les vies públiques. Va fer una sèrie de
recomanacions que s’havien de tenir en compte a l’hora d’organitzar qualsevol
d’aquests tipus d’esdeveniments.
Núria Borràs va exposar tot el que feia falta per organitzar esdeveniments a la
platja i/o a la mar, de quines institucions eren les competències i quins documents
s’havien de presentar.
Raúl Llopart va desenvolupar l’organització d’activitats i d’esdeveniments en el
medi natural, a qui s’havia de demanar autorització i quins tipus de documents
s’havien de presentar. Així mateix va fer referència al Circuit de curses infantil
serra de Tramuntana que organitza la Direcció Insular d’Esports, com a activitats
fonamentalment participatives i no competitives.
Jesús Macarro va exposar el tema d’activitats itinerants menors que, sent de les
més comunes, també poden ser les que tenen una normativa més desconeguda
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per a tothom; sobretot, el que es fa referència en la Llei 7/2013 que regula la
utilització dels inflables. Existeix, per tant, una regulació i un cens autonòmic
d’aquests elements, i s’ha de complir com qualsevol altra.
Després d’una pausa breu per als assistents i ponents d’aquesta jornada intensa
es va tractar el bloc Actuacions més freqüents en les quals participa la Direcció
Insular d’Esports del Consell de Mallorca, i es va reiterar que tota la documentació
relativa a aquests temes es recull en la Guia bàsica de la gestió esportiva municipal
que es presenta en aquesta jornada i que és a l’abast de tothom.
En aquesta part del programa varen exposar els temes i ponents següents:
M. Antònia Nicolau, que va parlar sobre la problemàtica existent a molts de
municipis a l’hora de distribuir les instal·lacions esportives disponibles entre
els clubs que les volen utilitzar. Va donar pautes i models, va exposar exemples
concrets en els quals la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca va
assessorar regidors de diferents ajuntaments per ajudar-los a aplicar criteris
objectius.
Raúl Llopart va presentar una sèrie de criteris objectius que s’havien de tenir
en compte a l’hora dels ajuntaments establir criteris per concedir línies de
subvencions (en molts casos no en disposen). Va presentar les subvencions que
la Direcció Insular d’Esports concedeix als municipis de Mallorca, va explicar
que es disposa d’un pressupost de tres-cents cinquanta mil euros, i que poden
ser subvencions dineràries, amb una dotació total de cent cinquanta mil euros
per a clubs esportius i de cent mil euros per a jocs escolars; o subvencions en
espècies, bàsicament, servei d’ambulàncies i trofeus, medalles i distincions, amb
un pressupost total de cent mil euros.
Jesús Macarro va plantejar la situació que es dóna a molts municipis quan
es cedeixen gratuïtament els espais esportius als clubs que, normalment,
desconeixen el cost que suposa per als ajuntaments aquesta «gratuïtat». Va
presentar unes dades orientatives i una proposta que serveix a tothom per fer la
valoració d’aquests costos.
Biel Gili va explicar la necessitat de crear òrgans consultius reglats per millorar
la gestió esportiva dels ajuntaments amb fórmules semblants als denominats
Consells Municipals de l’Esport. Eva va exposar les diferències entre les
organitzacions d’esdeveniments i d’activitats reglades i les no reglades i va oferir
l’assessorament de la Direcció Insular d’Esports amb aquest tema.
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Miquel Roca va exposar unes reflexions sobre la situació de dificultat en què es
troben molts regidors dels ajuntaments que no disposen de personal tècnic titulat
i qualificat. Va destacar la importància de comptar amb aquests tècnics esportius,
mitjançant les fórmules de contractació convenients per a cada ajuntament, ja
que això garanteix una gestió esportiva millor i una eficiència a l’hora d’utilitzar
els recursos disponibles a cada ajuntament.
Nico Vidal va informar dels aspectes que s’han de tenir en compte per obrir les
piscines públiques a l’estiu. S’han d’informar els usuaris de tots els aspectes
relacionats amb l’ús de les instal·lacions, la seguretat dels banyistes, els hàbits
higiènics, etc. així com de la normativa establerta per la Conselleria de Sanitat del
Govern de les Illes Balears, que és la responsable de controlar aquests serveis,
tant dins l’àmbit públic com en el privat.
Finalment, la directora insular i tot l’equip tècnic de la Direcció Insular d’Esports
del Consell de Mallorca es varen posar a la disposició dels assistents, per tal de
contestar les preguntes o els dubtes durant el torn obert de paraules.
Es varen tractar qüestions diverses sobre: la importància del servei de rènting
de desfibril·ladors, el procediment a seguir, la revisió mèdica a les federacions
esportives, les modalitats de contractació del personal tècnic esportiu per
gestionar ajuntaments petits, etc.
Així mateix, es va parlar de la Guia bàsica de la gestió esportiva municipal i de la
necessitat de posar-la a l’abast de tots els responsables, dels tècnics municipals i
de la població en general; se’n va reconèixer la tasca feta per l’equip de la Direcció
Insular d’Esports.
També es va reconèixer la importància de fer jornades com aquesta i es va
parlar de les jornades organitzades per la Direcció insular d’Esports, dins el Pla
d’Assessorament 2015; unes jornades fonamentals a l’hora de millorar la gestió
de l’esport a la nostra illa.
Passades les 21.15 h, la directora insular d’Esports va concloure aquesta jornada
tan intensa. Va donar les gràcies a tots els assistents i a l’equip tècnic de la
Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca. Va demanar que els assistents
s’apuntessin a les jornades formatives properes del 2016 i va recordar que tota la
informació a la qual s’havia fet referència durant aquesta sessió es podia trobar
en el web de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca.
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Conclusions

Aquesta guia, que es va posar a l’abast
de tothom (especialment de les persones relacionades amb la gestió de l’esport), suposa un document important
que l’equip de la Direcció Insular d’Esports va recollir amb molts dels continguts que es varen tractar en profunditat
durant totes les jornades fetes dins els
plans de formació i els plans d’assessorament de la Direcció Insular d’Esports,
i que tenen gran importància per als
regidors que comencen una etapa nova
dins molts de municipis de Mallorca,
així com per al personal tècnic i per a
totes les persones relacionades amb la
gestió esportiva.
Sense cap dubte, es tracta d’una
recopilació de pràcticament tots els
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La darrera jornada formativa de
l’any 2015 es va considerar de gran
transcendència dins el Pla de Formació
2015 i, en general, també en relació
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formatives impulsades per la Direcció
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Mallorca, amb la tasca de millorar la
gestió esportiva de la nostra illa.
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temes que afecten el dia a dia de la gestió esportiva municipal i que es presenten
reunits dins un mateix document, com és la Guia bàsica de la gestió esportiva
municipal, que esdevé una eina fonamental per al treball de les persones que
regeixen l’esport a tots els ajuntaments, però també per a tot el col·lectiu que es
mou entorn d’un sector social, tan important en els nostres dies, com és l’esport
i l’activitat física.
Empreses, associacions, federacions, clubs i persones físiques tenen també,
a través dels ajuntaments o directament, tota la legislació, les normatives, els
reglaments i, fins i tot, els documents model mitjançant els quals poden obtenir
tota la informació necessària per organitzar i per gestionar les activitats i, per
tant, complir els objectius.
Però tan important com tot això exposat és el que es va comentar reiteradament als
assistents sobre les competències, l’organització, les persones i els recursos que
la Direcció Insular d’Esports posa a disposició de tots els ajuntaments de Mallorca.
Es va exposar que aquestes propostes, exposades de forma directa i clara, poder
facilitar i agilitzar la gestió esportiva de tots els municipis de Mallorca, grans i
petits.
La proximitat i la disponibilitat permanent dels coordinadors comarcals de la
Direcció Insular d’Esports que cobreixen els municipis de l’illa, que estan en
contacte permanent i que es desplacen als ajuntaments que els requereixen, pot
ser una gran ajuda per a tots els ajuntaments i poden facilitar els recursos que
la Direcció Insular aporta i que són per a tots. L’organització d’activitats d’interès
per a cada ajuntament, la disponibilitat d’un dels serveis de medicina esportiva
amb més reconeixement i experiència de l’Estat i que disposa de centres fixos i
itinerants per proporcionar els serveis al més a prop possible de tots els pobles,
les línies de subvencions que es posen a disposició de tothom, els coneixements
i l’experiència del personal tècnic de la Direcció Insular d’Esports del Consell de
Mallorca en cada un dels camps de l’organització d’activitats i d’esdeveniments,
fan que la gestió esportiva municipal sigui molt millor i faciliten la consecució dels
objectius que es poden plantejar a cada municipi.
Així mateix, és una eina molt important per a totes les associacions, clubs esportius,
federacions i empreses privades, per tal de conèixer quins són els procediments i
quins condicionants es poden trobar davant les diferents administracions, de qui
és la competència a l’hora d’autoritzar una activitat o esdeveniment, qui en té les
competències per regular determinats serveis esportius, lúdics o recreatius, etc.
En aquest sentit la guia també és de gran utilitat, no tan sols perquè pot ajudar els
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ajuntaments a conèixer i a complir estrictament la legislació vigent, sinó també
per ajudar a fer-la complir a tothom que està interessat a fer qualsevol gestió
relacionada amb l’esport a Mallorca i a la nostra comunitat.

Documentació
En el web de la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca es pot trobar
tota la documentació relativa a aquesta jornada.
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Conclusions finals

L’esport és un dels sectors que juga un paper important dins
la nostra societat, té un desenvolupament impressionant
gràcies als valors que la societat ha descobert i que amb
pot gaudir la pràctica.
Persones de totes les edats són conscients que la pràctica de
l’esport, entès com s’ha plantejat al començament d’aquest
recull, els proporciona molts beneficis, relacionats amb els seus
interessos.
Els beneficis es produeixen si es practica l’esport correctament;
per això cal que el treball sigui supervisat o dirigit pel personal
tècnic qualificat o que la persona disposi d’una formació en la
matèria.
Qualsevol mare o pare de família sap que l’esport és una activitat
fonamental per al bon desenvolupament integral dels infants, des
de tots els punts de vista. En cap cas és necessari l’esport de
màxim rendiment per obtenir els beneficis que aporta l’esport
durant la infància i la joventut. Els adults tenen, de cada vegada
més, la necessitat de dur a terme activitats saludables que ajuden
a compensar la intensitat del treball diari al qual es dediquen
i l’estrès de la vida actual i, al mateix temps, el sedentarisme;
l’esport és ideal per aconseguir compensar els desequilibris
físics, psicològics o, fins i tot, socials, i aporta una estabilitat i
un benestar de gran transcendència per a qui el practica. Dins
l’àmbit de les persones majors, la necessitat de compartir i de
relacionar-se amb els altres, el manteniment de les capacitats
físiques, durant el màxim temps possible, i la vida activa i saludable
són la contraposició a la inactivitat, la solitud i el desànim, que
molt sovint va lligat a l’edat. Si, a més, en tenim en compte la
importància integradora, inclusiva, d’ocupació de temps lliure, i
la repercussió cada cop més gran per a l’economia del país, no
podem ignorar el paper que juga l’esport avui a la nostra societat
i, per tant, el paper de la gestió esportiva.
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I aquí és on la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca està fent una
gran tasca per facilitar i aconseguir una formació millor de les persones que, en
tots els àmbits, estan directament relacionades amb la gestió de l’esport.
L’Administració pública i, sobretot, les entitats locals més pròximes a la
ciutadania, com són els ajuntaments, han jugat un paper fonamental en el
desenvolupament d’aquest fenomen social, i ho han de seguir fent, perquè és
un dret i una responsabilitat. La Constitució recull el dret a l’accés a l’esport i
l’obligació de facilitar-ne l’accés a la població. Els aspectes fonamentals dins la
gestió esportiva d’avui són: la dotació d’instal·lacions esportives, el manteniment
eficient, la regulació dels usos, la facilitació de programes esportius per a les
diferents edats, el suport a les associacions i als clubs esportius sense ànim de
lucre per aconseguir els objectius majoritàriament comuns als dels ajuntaments,
la col·laboració amb les empreses privades per poder aconseguir aquests
objectius i que el gran beneficiat sigui la ciutadania.
L’Administració pública té grans obligacions i responsabilitats, però també en
tenen les associacions, federacions, clubs i entitats esportives, sotmesos a una
legislació, que moltes vegades s’incompleix.
Les empreses privades han de complir estrictament les obligacions fiscals,
laborals, sanitàries i jurídiques en tots els aspectes aplicables a l’activitat
econòmica que fan a través de l’esport.
És evident que cal una revisió urgent de la legislació específicament esportiva
a les nostres illes, la regulació de l’exercici professional, la definició de figures
noves relatives a la legislació laboral relacionada especialment amb l’esport de
base, etc.
Amb aquestes jornades, impulsades per la Direcció Insular d’Esports del Consell
de Mallorca, es varen donar unes passes transcendentals per conèixer la realitat
de l’esport a la nostra illa en tots els seus sectors. Cal conèixer objectivament
què s’ha de millorar i les mesures que s’han de tenir en compte i prendre per
augmentar l’efectivitat de la gestió esportiva i aconseguir una gestió més eficient
i al servei de la ciutadania.
Amb les jornades «Esport i obesitat» es va aprofundir en un tema transcendental
per a la població de la nostra illa, avui en dia i, sobretot, en el futur. Els continguts
d’aquesta jornada, molt ben estructurada i dirigida pel Departament de Medicina
de l’Esport de la Direcció Insular, varen tractar sobre la necessitat de millorar
dràsticament els hàbits alimentaris saludables, tant dels infants com dels
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adults, tant de persones sense grans inquietuds esportistes com d’esportistes
professionals. Es va destacar, una vegada més, la importància del binomi
alimentació i esport per aconseguir una vida més saludable.
Els aspectes més educatius i inclusius de l’esport es varen exposar
detingudament en la segona jornada d’aquest Pla d’Assessorament: les
propostes sobre els valors de l’esport i, sobretot, el dret que totes les persones
tenen a fer esport, amb les capacitats de cadascun. L’exemple de fer un
esport competitiu on el resultat no és conseqüència exclusiva del rendiment
esportiu sinó, sobretot, d’altres tipus de valoracions, d’accions i d’actuacions,
normalment més educatives, és molt important, per afrontar noves formes de
fer esport competitiu entre els infants i joves.
La tendència actual és la pràctica esportiva autònoma, que en alguns casos pot
no ser la més correcta i profitosa; en una jornada teòrica i pràctica es varen
tractar els sistemes que s’han de seguir perquè aquesta pràctica sigui correcta.
L’interès que varen mostrar les federacions i els clubs esportius de Mallorca
per conèixer una realitat legislativa que fa responsables els qui gestionen
l’esport, encara que sigui sense finalitats lucratives, és representatiu perquè
demostra el progrés que hi ha hagut en aquest sector tan important de l’esport
a la nostra illa.
Finalment, l’elaboració de la Guia bàsica de la gestió esportiva municipal a
Mallorca, document viu i que s’ha d’anar completant dia a dia, va ser, sense
cap dubte, una eina fonamental per facilitar i millorar la gestió de l’esport als
ajuntaments de Mallorca.
Aquest treball no serà el darrer que durà a terme la Direcció Insular d’Esports
del Consell de Mallorca, sinó, més aviat el contrari, el començament d’una nova
etapa. Ja s’està treballant en altres estudis, informes, plans i guies que serviran
de referència per al futur en els diferents àmbits de l’esport, sobretot de l’esport
de base, i que s’estan fent a partir d’un recull de dades important de la situació
actual, en la qual ens trobam en cada un dels àmbits tractats.
També cal destacar, sense cap dubte, el foment de noves jornades formatives
o d’assessorament que s’inclouen com a accions del futur Observatori Esportiu
de Mallorca impulsat per la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca en
coordinació amb les diferents administracions locals, per donar encara més força
a qualsevol iniciativa de formació dels responsables polítics, tècnics i diferents
estaments, tant del sector públic com del privat.
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Els objectiu fonamentals són promocionar els valors de l’esport, millorar la
cultura, la salut, l’educació i, en definitiva, la qualitat de vida de totes les persones
que viuen i visiten Mallorca.
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Annex documentació jornades

Tota la documentació de les diferents jornades formatives es
troba publicada en l’apartat de l’Observatori Esportiu de Mallorca
del web de la DIE, www.esportbasemallorca.net.

Empreses i entitats col·laboradores

Les entitats i les empreses que varen col·laborar amb la Direcció
Insular d’Esports, del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports
del Consell de Mallorca, varen ser les següents:

També cal destacar les empreses i les entitats que varen
col·laborar amb aquesta institució:
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