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17.30 h
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de portes
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premis als presidents 
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fotografía 
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18.00 h 
Inici XXI Gala de l'Esport 

Presentació: Agnès Llobet i Xavi Torres

Actuació: Infermer Aspirino

Presentació a càrrec de la presidenta del 
Consell de Mallorca, Catalina Cladera

Menció als «padrins misteriosos»

Lliurament del Premi Valors

Actuació a càrrec de Xanguito

Bloc I: Lliurament guardons

Concurs Esport i salut I

Lliurament del Premi Centre Educatiu

Lliurament del Premi Municipi

Xou de ball a càrrec de Duo MCdance

Bloc II: Lliurament guardons

Lliurament del Premi Trajectòria

Concurs Esport i salut II

Bloc III: Lliurament guardons

Xou acrobàtic a càrrec d’Àlex Sierra

Bloc IV: Lliurament guardons

Concurs Esport i salut III

Lliurament del Premi Escolar

Guanyador concurs Esport i salut

En Consell de Mallorca manté el compromís amb el foment de l’activitat física i un estil de 
vida saludable, no només pel que fa a l’exercici, sinó també el relació als valors intrínsecs a 
l’esport: respecte, diàleg, feina en equip, obertura a la diversitat, impuls de la igualtat o una 
feina per un esport més inclusiu, en el sentit més ampli de la paraula. 

Per això, durant el 2023 apostam per una gran campanya clau i ampliam les ajudes a 
federacions, clubs i famílies. L’objectiu és que es pugui fer més esport i amb més valor afegit. 
Sota el lema «EsportNet. Som equip!» estam fent feina de la mà d’esportistes què són un 
referent a Mallorca, en cada una de les seves disciplines, amb un missatge clar de respecte i 
tolerància, en el qual expliquen les seves vivències als centres educatius, als camps i les 
pistes, i a les famílies que participen en les activitats del Consell. Quant als ajuts, tant els 
ajuntaments, com el teixit esportiu, com les famílies, s’han beneficiat de diverses 
subvencions, amb més inversió i més abast.

Un altre pilar dels programes de la Direcció Insular d’Esports és la sostenibilitat en l’àmbit 
esportiu, una demanda que els representants dels municipis i de les federacions ens han fet 
arribar a través d’un òrgan de feina comú: el Consell Esportiu de Mallorca (COESMA). Un 
òrgan que funciona i aporta.

En l’àmbit de l’activitat, hem posat en marxa la promoció d’Esport per Adults, la primera 
generació familiar, cada vegada més activa. És un referent i, en aquest sentit, els dedicam la 
XXI Gala de l’Esport. Un homenatge a padrins i padrines que impulsaren l’esport quan encara 
no era prioritari, que lluitaren per posar les bases federades, per incloure la dona en l’àmbit 
tècnic, etc. Avui les persones adultes són una generació activa i un exemple per als seus fills 
i nets, i deuen molt a aquells primers impulsors. Tancam un cercle generacional. 

Per acabar, volem felicitar la xarxa esportiva mallorquina que ha fet feina en comú en la 
recentment aprovada Llei de l’activitat física i l’esport. S’obre una nova línia de treball: 
l’exigència de la figura professional del tècnic esportiu en la gestió dels espais. Des de la 
Direcció Insular d’Esports, impulsarem aquesta línia mitjançant futures convocatòries i 
activitats lligades a aquest propòsit. 

Gràcies a tothom! Sou un exemple! Som equip!


