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L’ESPORT BASE GAUDEIX
D’UNA BONA SALUT

Catalina
Cladera Crespí
Presidenta del
Consell de Mallorca

«Des de fa 25 anys, el Consell de Mallorca treballa amb la base de
l’esport mallorquí. Amb aquest nou Catàleg de Serveis Esportius
2020/21, presentam uns programes que inclouen activitats i ajuts
dissenyats per fomentar un estil de vida saludable entre joves i
infants, fruit d’un quart de segle de feina i experiència. El treball
conjunt amb ajuntaments, entitats esportives, centres educatius
i famílies ha generat una xarxa que estableix uns vincles amb el
sector que són el motor que impulsa l’esport base a Mallorca. Seguirem fent feina per fomentar els valors que aporta l’exercici físic,
uns valors que acompanyaran per sempre infants i joves del nostre esport base.»

«El Departament de Turisme i Esports del Consell ofereix un servei
que suposa un complement important a l’activitat en edat escolar
i dona a conèixer diferents disciplines esportives. Paral·lelament,
treballa per integrar l’esport en activitats de turisme actiu local i,
d’aquesta manera, obrir el coneixement de l’illa des d’un vessant
diferent.»

Andreu Serra Martínez
Conseller de Turisme i Esports

«Des d’Esports del Consell de Mallorca, feim una tasca que comença
des de la base. L’esport conté tots els valors de la societat, com la
convivència, el fet de compartir, la constància, la motivació, l’esforç
i la superació. Ens movem en pro de l’esport infantil i juvenil, amb
la finalitat que els infants siguin els protagonistes d’un futur saludable.»

Margalida Portells Sastre
Directora Insular
d’Esports

| 3 |

Aprofita

els nostres

programes

Centres
educatius
JEE
SMT
IES
JGM
SUB

Federacions
EEF
OEM
JGM
MED
SUB

Ciutadania

Associacions
JEE
EXT
SUB
OEM
JGM
MED

Ajuntaments
JEE
EXT
SUB
JGM

Entitats
esportives
JEE
EEF
EXT
SUB
OEM
JGM
MED

EXT
OEM

El camí

de l'activitat
Esport
familiar
Esport
federat
Promoció
esportiva
extraescolar
Promoció
esportiva
escolar

Índex
Suma’t

Jocs esportius
escolars

IES
IEsportiu

IESportiu

Esport escolar
federat

Esport per
a tothom

Subvencions

pàgina

6
Observatori
Esportiu
de Mallorca

pàgina

pàgina

pàgina

8

18

Jugam

pàgina

20

Poliesportiu
Sant Ferran

pàgina

22

Medicina
esportiva

pàgina

24

L'esport
s'#Engalana

pàgina

26

Xarxes Socials

pàgina

28

Dades d'Interès

pàgina

30

10

pàgina

pàgina

pàgina

12

14

16
| 5 |

Suma't

Una educació més esportiva

un esport més educatiu
DESTINATARIS

DADES

Aquest programa va dirigit als
Centres educatius des d’Educació
Infantil fins a primer de Batxillerat.

2019-20 més
de 200 centres
educatius

Novetat! Tots els centres podran
gaudir d’una sortida o activitat
fora del centre i a més tindran
opció de poder sol·licitar tallers
amb modalitat telemàtica!!!

i més de 35 mil
participants
amb més de
1500 sessions
formatives
amb la
participació
de tots els
municipis de
l'illa amb una
inversió superior
a 150 mil euros
DADES SUMA'T
AMB L'ELIT
- 75 visites
escoles per
part dels clubs
- 12.945€
- 6.525
participants

Suma’t amb l’elit
És un programa que ens apropa als principals clubs de l’illa
perquè així totes les nines i nins puguin adquirir els valors que
transmeten els professionals compartint les seves expèriencies.
Col·laboram amb clubs com: RCD Mallorca, Club Bàsquet Bahía
San Agustín, Sispal Handbol Marratxi, Club Voley Palma, Espanya
Hoquei Club, CD Discaesport, Club Voleibol Manacor, Voley Ciutat
Cide, Club Bàdminton Palma, UD Collerense, Palma Futsal.

És un programa en què donam a conèixer els esports
menys practicats mitjançant el joc i transmetem
valors, sentiments, normes i emocions.
També fomentam la pràctica d’hàbits saludables que contribueixen
a sentir-se bé amb el propi cos, a millorar l’autoestima i al benestar social.

ACTIVITATS
Suma’t a l’escola
Són esports poc practicats que
els nins i nines poden conèixer
i fer-hi un primer contacte. Hi
ha 13 modalitats esportives:
k Esports adaptats
k Jocs populars
k Ball esportiu
k Rugbi
k Hoquei herba
k Vela
k Tir amb fona
k Piragüisme
k Senderisme
k Orientació
k Futbol femení
k Costejament
k Vòlei platja

Suma’t a l’esport
saludable
Són una gran varietat de tallers
impartits per professionals
perquè els alumnes puguin
adquirir valors sobre hàbits de
vida saludable. Hi ha 10 tallers:
k Relaxació
k Bons hàbits
k Com t'entrenes
k Totes i tots jugam
k Emocions
k Primers auxilis
k Educació viària
k Esquena sana
k Defensa personal
k Natura i esport
També es realitzen trobades
intercentres didàctiques per explicar
les diferents modalitats esportives
als centres educatius.
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Jocs esportius escolars

Ambients per aprendre

i compartir

DADES
Participants
71.563
Jornades
1.349
Municipis 53
Modalitats
esportives 34
Inversió
883.805,63 €

DESTINATARIS
Aquest programa va dirigit als
ajuntaments, clubs esportius,
associacions, escoles esportives
i centres educatius.

És un programa en què els infants i joves
gaudeixen d’un gran nombre d’activitats
esportives, lúdiques, recreatives i socials.
Faciliten el desenvolupament com a esportistes i com a persones,
d’una manera educativa, entretinguda i divertida.

ACTIVITATS
Activitats
permanents
Adreçades a entitats
esportives inscrites al
programa (d’octubre a juny):
k Atletisme
k Acrobàcies
k Ball esportiu
k Bàsquet
k Bàdminton
k Escacs
k Escalada
k Futbol
k Gimnàstica rítmica
i artística
k Hoquei sobre patins
k Judo
k Karate
k Natació sincronitzada
k Patinatge
k Rugbi
k Tennis
k Tennis de taula
k Voleibol
k ... i d’altres

Activitats d’estiu
(de juliol a setembre):
Fires i festes
k Jocs populars
i tradicionals
k Multiaventura
k Psicomotricitat
k Jugam, posa valors
a l’esport
k Esports col·lectius
k Esports individuals
k Jocs d’aigua
AcampaEsport
k Dirigida a infants i
joves de 8 a 16 anys.
k Modalitat de colònies
o d’acampada.

| 9 |

IESportiu

L'èxit és

IES

participar

IEsportiu
DESTINATARIS
Alumnat d’educació secundària
d’instituts públics seleccionats
amb l’assessorament de la
Conselleria d’Educació

DADES
- 468
participants
totals durant
el curs
- 68%
mitja de
participació
setmanal
- 11 IES
- 23 hores
setmanals
- Pressupost:
15.000€
aprox.

Objectius de futur
Expandir el programa a instituts
públics amb alumnes amb necessitats
de suport socioesportiu.
Augmentar la taxa de participació
a activitats físicoesportives d’alumnes
d’educació secundària.

L’objectiu principal d’aquest programa és fomentar
i promoure l’hàbit esportiu dins els instituts públics
d’educació secundària que necessiten un major suport,
davant la baixa participació en els programes d’esport en
edat escolar. Per això, apropen l’activitat física i l’esport
com a mesura per facilitar l’adquisició d’hàbits saludables.

ACTIVITATS
Diàries*

complementàries

k Esports col·lectius:
voleibol, handbol, rugby
(adaptats segons criteris
actuals de Salut)

k Jornades ludicoesportives
intercentres al Poliesportiu
Sant Ferran

k Esports individuals/parelles:
esports de raqueta (novetat
2019), altres sota criteri tècnic.

k Visites a partits de clubs d’elit

DESENVOLUPAMENT
Promoció: de 14 de setembre
a principis d'octubre

k Xerrades de valors

Inscripcions: octubre
(centres seleccionats)
Activitats: de
novembre a maig

k Esports alternatius
(novetat 2020)
k Ball Modern

Diada intercentres:
1a diada: febrer
2a diada: maig (cloenda)
Lloc: poliesportiu
Sant Ferran

k Condicionament físic
k Altres amb el criteri
tècnic de la DIE
* Horari d’activitat consensuat
amb cada institut participant
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Esport escolar federat

Si em connect als valors
de l’esport sempre hi guany!

DADES 19/20
El Consell
de Mallorca
ha repartit
992.625,44€
entre 34
federacions,
per fer
front a les
despeses que
ha generat
l'activitat
esportiva, en
la qual han
participat al
voltant de
27.868 nins i
nines de més
de 700 clubs
de Mallorca.

Programa que dona suport a les federacions esportives,
clubs i ajuntaments, amb l’objectiu que joves federats,
en edat escolar de Mallorca, puguin gaudir d’un calendari
de competicions i d’activitats complementàries, que
els ajudin a desenvolupar-se com a esportistes.

MESURES PER AL CURS 2020-2021
Ajudes previstes i
entitats destinatàries

Objecte

Dotació

Ajudes destinades a les
federacions esportives

Desenvolupar competicions
i activitats amb finalitats
educatives i de promoció dels
valors personals i socials.

1.000.000 €

Ajudes per al
desenvolupament de
les activitats dels clubs
esportius de Mallorca

Donar suport econòmic als clubs
esportius mallorquins per a les
despeses que varen tenir l’any 2020.

200.000 €

Ajudes a les famílies

Facilitar la participació del jovent
en les activitats esportives
extraescolars, durant el
curs escolar 2020/2021.

600.000 €

Ajudes adreçades
a entitats sense
ànim de lucre

Ajudar a disposar d’un servei
de prevenció sanitària i
subministrar trofeus i medalles.

100.000 €

REIVINDICAR LA PRESÈNCIA DE L’ESPORT EN LA SOCIETAT
A través del desenvolupament d’accions diverses:
k Reconeixement a esportistes
k Gala de l’Esport 2021
Reconeixem els esportistes i les entitats esportives mallorquines,
des del vessant més professional fins al més anònim, alhora que
promovem la simbiosi de l’esport amb altres àmbits de la vida i de la
societat.
Observatori Esportiu de Mallorca, accions de formació i d’orientació,
amb l’objectiu de contribuir a desenvolupar una pràctica esportiva més
segura i responsable.
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Esport per a tothom
Valors, família

i esports

DESTINATARIS
Aquest programa va dirigit a
persones adultes i famílies
de Mallorca i es canalitza
mitjançant ajuntaments,
clubs esportius, associacions
i centres educatius.

DADES
Participants
16.232
Amb un total
de 1.628
sessions
Amb una
inversió de
223.799,42 €

És un programa en què potenciam i fomentam la
pràctica de l’exercici físic en l’àmbit familiar i oferim
un ventall ampli d’opcions per a totes les edats.
Arribam a tots els municipis de Mallorca,
en funció de les necessitats detectades.

ESPORT EN FAMÍLIA
Rutes al medi
natural o aquàtic
k Marxa nòrdica
k Senderisme
k Sortides amb BTT
k Paddle surf
F ires i festes
k Jocs populars i tradicionals
k Multiaventura
k Jugam, posa valors
a l’esport
k Esports col·lectius
k Esports individuals
k Jocs d’aigua

Caps de
setmana
esportius
k Jornades
d’aventura
familiars
k Jornades esportives
familiars
k Jornades esportives
temàtiques familiars
(jornades per a docents,
jornada cicloturista,
mar i muntanya,
training camp, jornada
temàtica nadalenca)
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Subvencions
Una ajuda sempre

és benvinguda
DESTINATARIS
Entitats sense ànim de lucre
que duen a terme accions
esportives a Mallorca.

DADES
El Consell
de Mallorca
va destinar
fins a
400.000 € en
subvencions
i va arribar a
més de 400
entitats
esportives a
Mallorca l’any
2020.

La Direcció Insular d’Esports del Consell de
Mallorca disposa, per a l’any 2021, les modalitats
de subvencions que es detallen a continuació.

PER AL 2021
k Convocatòria de subvencions
per al desenvolupament de
l’activitat esportiva de les
entitats inscrites en els Jocs
Esportius Escolars.
Col·laboram amb les entitats que
participen en aquest programa.
Telèfon 971 173 676 /
esportadm@conselldemallorca.
net
k Convocatòria de subvencions
per al desenvolupament de
l’activitat esportiva dels clubs
esportius de Mallorca.
Donam suport a les actuacions
dels clubs esportius de Mallorca.
Telèfon 971 173 527 /
esportadm@conselldemallorca.
net

k Convocatòria de subvencions
per a esdeveniments esportius.
Ajudam les entitats mallorquines
a organitzar esdeveniments
esportius.
Telèfon 971 219 845 /
esportadm@conselldemallorca.
net
k Convocatòria de subvencions
per al manteniment, millora
i construcció d’instal·lacions
esportives públiques a
Mallorca.
Ajudam als ajuntaments de
Mallorca (llevat l’ajuntament de
Palma), a la remodelació de les
seves instal·lacions esportives.
Telèfon 971 173 949 / esportadm@
conselldemallorca.net

LÍNIES D’AJUDA COVID-19
k Convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent
en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció
dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d’estiu en
l’any 2020 en l’illa de Mallorca, a través d’entitat col·laboradora.
(FINALITZADA) · Import: 1.000.000 €.
k Convocatòria de subvencions destinades a famílies consistent
en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció
d’infants i joves a les activitats extraescolars esportives durant
el curs escolar 2020/2021 en l’illa de Mallorca. · Import: 600.000 €.
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Observatori Esportiu
de Mallorca

Què, com i quan. Proximitat

DESTINATARIS
Clubs, associacions de mares i pares
d’alumnes, federacions esportives,
entrenadors, personal tècnic, regidors
d’esports municipals, professorat,
pares i mares i altres educadors
amb infants en edat escolar

DADES
Jornades 4
Participants
326

És un instrument de formació i d’orientació, entès com una
manera de compartir coneixement i de contribuir entre
totes les parts implicades per a una pràctica esportiva més
segura i responsable des de l’inici, des de l’esport base.

ACCIONS
k Jornades del Pla
d’Assessorament
(temes actuals del
món de l’esport)
k Xerrades d’esportistes
d’elit (transmissió dels
valors de l’esport)

k Col·loquis
amb l’elit
k Curs de gestió
esportiva
k Estudis, reculls i
publicacions
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Jugam
Practica els valors

amb l'esport

JUGAM AMB L’ELIT
Activitats
k Visites a centres escolars
per exposar l’esport que
hi practiquen i transmissió
dels valors de l’esport
k Diades esportives
prèvies als partits oficials
de l’equip d’elit
k Visites dels infants al club
i a les instal·lacions
k Entrenaments conjunts
entre el club d’elit i altres
clubs esportius de Mallorca

DADES
Numero d’activitats: 95
Numero de visites escolars: 75
Diades elit 2020: 16
Fires i festes 2020: 4
Número de participants
visites: 4.918

Clubs esportius
del programa
k RCD Mallorca
k Club Bàsquet Bahía
San Agustín
k Sispal Handbol Marratxi
k Club Voley Palma
k CD Discaesport
k Espanya Hoquei Club
k Club Voleibol Manacor
k Voley Ciutat Cide
k Club Bàdminton Palma
k UD Collerense
k Palma Futsal

És un programa que té com objectiu
transmetre els valors de l’esport
mitjançant els clubs i esportistes
d’elit de Mallorca, aprofitant que
aquests són un exemple i referència
a seguir per als més joves.

JUGAM. ELS VALORS
DE L’ESPORT
Esportistes
k
k
k
k
k
k
k

Tòfol Castanyer
Mavi Garcia
Pedro González
Brigitte Yagüe
Cristina Prats
Joan Reinoso
Bel Calero

Activitats
k Xerrades temàtiques
relacionades amb
els valors de l’esport

Tu també
jugues
Ets un
exemple
per a mi

La violència mai
no és justificada
No em facis
empegueir

Respecta
els àrbitres
i els
entrenadors

DADES
Participants 823
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Activitats 12

Poliesportiu Sant Ferran
Enganxa’t a l’esport

Enganxa’t a la vida

DADES
Mitjana diària
de persones
usuàries 700
Clubs 9
Federacions
7
Entitats 25
Centres
educatius 4

Ubicació

Persones
usuàries de la
piscina 5.500

Camí de ca l’Ardiaca, s/n
Carrer de l’Uruguai, s/n
Oficines d’atenció al públic de Sant
Ferran, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h
Horari del poliesportiu, de 8 a 22 h
Reserva d’instal·lacions esportives
· Temporada escolar · Estiu · Puntuals

El poliesportiu és l’única instal·lació
esportiva propietat del Consell de Mallorca.
Està situat al nucli urbà de Palma.
Es va inaugurar l’any 1972 i és una de les instal·lacions
amb més història de totes les Illes Balears.

ACTIVITATS ESPORTIVES
k Cursets de natació d’estiu
k Estades d’estiu, nadal i
pasqua

k Activitats dels programes:
Jocs esportius escolars
i Esport escolar federat

INSTAL·LACIONS
k Camp de gespa artificial
(futbol i rugbi)
k Pista de patinatge
k Pista de bàsquet
k Pista de tennis
k Pista poliesportiva
polivalent (bàsquet
i voleibol)
k Pavelló
k Piscina descoberta
k Espai biosaludable
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Medicina esportiva
Esport és

salut

DESTINATARIS
Ajuntaments, federacions d’esports,
clubs esportius, associacions de
pares i mares d’alumnes, escoletes
esportives, centres educatius.

DADES
Revisions
anuals 7.030
Exploracions
específiques
6.953
53 municipis
10 centres

Mapa
Centres comarcals de
revisions mèdiques

Els objectius són controlar la salut esportiva de
tots els nins i nines que practiquen activitat física
i esport a Mallorca, prevenir malalties i lesions
relacionades amb la pràctica de l’esport, detectar
els casos de risc cardiovascular i prevenir la
mort sobtada mentre es practica l’esport.

ESTRUCTURA

DOCÈNCIA I FORMACIÓ

Programes de
prevenció

Investigació

k Prevenció primària
de l’osteoporosi

k Convenis

k Prevenció de risc
cardiovascular

k Assessorament en

k Revisions mèdiques:
· Esport federat
· Esport escolar
k Prevenció de la mort sobtada
mentres es practica esport
k <Obesitat km 0>
k Recolçament als ajuntaments
k Recolçament científic
per a salut i esport en
persones majors

k Publicacions

k Suport tècnic a federacions,

clubs i ajuntaments
k Jornades

k Programes de salut

medicina esportiva
Estira’t
k Programa nou de

prevenció per a la salut
k Educació en la pràctica

dels estiraments
k Videos posturals i consells

per evitar errors i mites
YouTube: Consell de Mallorca.
Llista de reproducció / Esports
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k Congressos

L’esport

s’#Engalana
Impacte del Programa durant el curs 2019-2020
NOM DE L’ACTE

LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ

NOMBRE DE
PERSONES
GUARDONADES

NOMBRE D’ENTITATS GUARDONADES

Reconeixement a esportistes

Auditori de Porreres

160 esportistes

16 federacions esportives

XIX Gala de l’Esport 2020

Teatre Principal de Palma

123 esportistes

21 federacions esportives
Entitats esportives, ajuntaments i
esportistes de renom

Programació del curs 2020-2021
ACTE

TEMPORALITZACIÓ PREVISTA

PERÍODE

Reconeixement a esportistes

Novembre de 2020

De novembre de 2019 a agost de 2020

Reconeixement a esportistes

Març de 2021

De setembre de 2020 a març de 2021

XX Gala de l’Esport 2021

Juny de 2021

De gener de 2020 a desembre de 2020

Reconeixement a esportistes

Novembre de 2021

D’abril de 2021 a agost de 2021

A través del programa «L’esport s’#Engalana#»,
la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca,
reconeix els esportistes i les entitats esportives
mallorquines, des del vessant més professional fins
al més anònim, alhora que contribueix a fomentar
la simbiosi de l’esport amb altres àmbits de
la vida i de la societat.
Amb aquest propòsit,
«L’esport s’#Engalana»
l’horabaixa, reconeix
la tasca dels joves
esportistes de Mallorca,
d’acord amb els criteris
següents:

«L’esport s’#Engalana»
a la Gala de l’Esport, i
atorga les distincions
corresponents als
joves esportistes
mallorquins, pels
èxits esportius
següents:

1R, 2N I 3R LLOC A:
✘ campionats d’Espanya
✘ copes d’Espanya
✘ lligues

1R LLOC A:

1R, 2N I 3R LLOC A:

✘ campionats d’Espanya
✘ copes d’Espanya
✘ lligues

✘ campionats dins del calendari
internacional no oficials

1R, 2N I 3R LLOC A:
✘ campionats dins del calendari
internacional oficials
- campionats d’Europa
- mundials
- jocs olímpics
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*Entenem per competicions oficials
totes aquelles que inclouen els
calendaris federatius oficials i
obligatoris, d’àmbit tant nacional
com internacional, sempre que no
siguin de caràcter professional.

Esport Base Mallorca
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esports.consell
demallorca.cat
Voleu conèixer el nou web
d’esports del Consell de Mallorca?
Amb informació actualitzada sobre subvencions,
l'agenda, accés a les gestions en línia,
enllaços a les xarxes socials,
i fotografies de les activitats.
k Programes esportius per a entitats
k Subvencions per a federacions i clubs
k Jornades d'assessorament i tallers
k Activitats per a famílies
k Imatges i reculls de
memòries i fotos

Dades
d’interès

Direcció Insular d’Esports
Centraleta

971 219 719
ecutiu de
Conseller ex
orts
Turisme i Esp
z
rra Martíne
✓ Andreu Se

lorca.net

conselldemal

andreuserra@

lar d’Esports
Directora insu
re
Portells Sast
✓ Margalidanselldemallorca.net
mportells@co

Servei d’Esport Base
Cap de servei
✓ Miquel Roca Jaume
mroca@conselldemallorca.net
650 560 049

Personal tècnic
JOCS ESPORTIUS ESCOLAR
/ ESPORT PER A TOTHOM
Comarca de Palma i de Ponent
✓ Jesús Macarro
jmacarro@conselldemallorca.net
606 735 412

Comarca de
Migjorn i des Pla
✓ M. Antònia Nicolau
mannicolau@conselldemallorca.net
606 536 704

Comarca des Raiguer
i de Tramuntana
✓ Núria Borràs
nborras@conselldemallorca.net
608 179 172

Comarca de
Llevant i del Nord
✓ Biel Gili
ggili@conselldemallorca.net
606 659 372

FOMENT DE L’ESPORT
971 219 712 | 971 173 528

Cap de secció
✓ Raúl Llopart
rllopart@conselldemallorca.net
650 560 052

POLIESPORTIU
SANT FERRAN
971 755 051

ESPORT ESCOLAR
FEDERAT
971 219 784

Cap de secció
✓ Rosa M. Guillén
rmguillen@conselldemallorca.net
608 732 997

Tècnics
✓ Nicolás Vidal
nvidal@conselldemallorca.net
669 063 481

✓ Martina Calvo
mcalvo1@conselldemallorca.net
646 811 512

Servei de Medicina
SECCIÓ JURÍDICA
971 173 527 | 971 173 676

971 173 648

Cap de secció
✓ Isabel Pérez

Cap de servei
✓ Bartomeu Marí

iperez@conselldemallorca.net
971 173 616

SECCIÓ ECONÒMICA
971 173 741

Tècnic
✓ Miquel Seguí
msegui@conselldemallorca.net
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bmari@conselldemallorca.net
609 276 880

COMUNICACIÓ
Tècnica
✓ Antònia López
alopez1@conselldemallorca.net
679 146 419
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