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Els valors de l’esport base de Mallorca:
tolerància al capdavant!

Inici XX Gala de l'Esport
Presentació: Rosa de Lima i Llorenç Cloquell

La XX Gala de l’Esport del Consell de Mallorca torna amb més força i il·lusió que mai. En
aquesta edició, volem manifestar el nostre compromís en la lluita a favor de la tolerància en
l’àmbit esportiu, entesa com el respecte, la diversitat, la pluralitat, la inclusió o el diàleg
positiu com a eixos vertebradors. Perquè creim en l’esport com a eina de transformació
social i, més, quan es fa des de la base.

Actuació: mapatge i Màgic Cloquell
Presentació a càrrec del conseller de Transició,
Turisme i Esports, Andreu Serra
Menció als «padrins misteriosos»

Volem agrair la gran temporada a esportistes, federacions i clubs que, en el dia a dia,
treballen amb disciplina i valors per una convivència esportiva, complement de l’educació
familiar i de les aules. Ens consta que aquesta tasca admirable va més enllà dels
entrenaments i assoleix una dimensió social de summa importància, com a referents per als
infants que practiquen esport.
Seguint el ﬁl actual, la tolerància, entenem que aquest propòsit ens ha d’obligar a fer feina
amb una atenció especial en la visibilització de la diversitat sexual i de gènere (LGTBI) per a la
no-discriminació; en el foment de valors d’inclusió i, per tant, en l’eliminació de prejudicis per
l’origen, per les capacitats o pel gènere, i en la promoció del respecte a companys, àrbitres i
entrenadors, com a exemples d’un esport més sa i plural.
Per crear una societat més igualitària i més justa, necessitam professionals de l’esport més
conscients i sensibles, ja que tenen a les seves mans trencar les desigualtats i els rols
tradicionals que es reprodueixen des de la pràctica esportiva i l’educació física.
A través dels programes esportius del Consell de Mallorca, apropam l’educació en valors als
infants i adolescents i hi implicam també el teixit esportiu i educatiu. En aquest sentit,
continuarem fent feina per ampliar l’oferta d’ajudes, de programes i serveis.
L’esport base pot ajudar a formar millors persones, que col·laborin en la construcció d’una
societat més tolerant. Avui, ens sentim orgullosos de la gran tasca que famílies, entitats,
federacions o professionals esportius duis a terme a través de l’esport.
Gràcies a tothom: vosaltres sou el vertader motor de l’esport a Mallorca.
Enhorabona i gaudiu de la festa de l’esport!

Bloc I: respecte (Guillermo Cuadra, àrbitre de
primera)
Actuació al càrrec de Víctor Uwagba
Bloc II: diversitat (Sete Benavides, piragüista)
Actuació al càrrec de Urban Dance
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Bloc III: pluralitat (Nogaye Lo, jugadora de
bàsquet)
Bloc IV: inclusió (Sergi Roig, regatista)
Actuació al càrrec de Show acrobàtic Spiral
Bloc V: perseverança (Graciela Sánchez,
lluitadora olímpica)
Bloc VI: valors (Col·laboradors del programa «Els
valors de l’esport»)
Parlament de la presidenta del Consell de
Mallorca, Catalina Cladera.

