
 

Parlament de les Illes Balears 
 

 

 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA  
VIOLÈNCIA AL MÓN ESPORTIU 

 
 

Davant dels esdeveniments ocorreguts a Alaró, Llucmajor i Eivissa i per 
lluitar contra la violència a l'esport entenem que, juntament amb les mesures de 
caràcter reactiu, s'ha d'abordar el tema a llarg termini de forma coordinada, 
estructurada i integrada, enfocant-ho ca a una reducció dels nivells de 
tolerància respecte de la violència i actuant amb la joventut invertint en accions 
pedagògiques, de manera que aquesta adquireixi una actitud de rebot enfront 
de les conductes violentes. 
 
 Entenem que és de vital importància exercir en l'ensenyament i en l'educació 
una política social preventiva enfocada a difondre en la joventut el rebuig a la 
violència, i dirigir a pares i mares, professionals, educadors i educadores 
d'esport campanyes informatives centrades en la necessitat del joc net en 
l'esport i en la societat en general, com la campanya del govern "Posam valors a 
l'esport". Aquest programa es fa en col·laboració amb la UIB i els consells i 
durant el 2016 s'han format en valors 500 entrenadors de les Illes. L'objectiu 
durant el 2017 és la formació de pares i mares. Això va acompanyat d'una 
campanya de difusió i sensibilització dels valors a l'esport. 
 
 D'altra banda, des de la Comissió contra la Violència a l'Esport un dels 
objectius de 2017 és iniciar els tràmits per desenvolupar a nivell normatiu 
aquesta comissió, prevista a la Llei de l'esport de les Illes Balears. Això 
suposarà la possibilitat d'aplicar mesures concretes per evitar la violència a 
l'esport.  
 
 L'esport en la societat es constituí com una de les eines socials, 
dinamitzadora i de gran poder transformador. La transmissió de valors com la 
concòrdia, la convivència, el respecte és base fonamental en una societat amb 
un futur de progrés on es pugui arribar a una societat igualitària i equitativa per 
a totes. 
 
 És fonamental teixir aliances amb tots els sectors de la societat, des de les 
institucions, el món dels esports fins a la societat civil en tota la seva diversitat, 
per portar nines i nins a camps d'esports i de joc i per educar-los al costat de les 
seves famílies sobre els beneficis de l'activitat física. Des d'aquí cimentar una 
societat més justa i igualitària. 
 
 Utilitzem l'esport també com a vehicle de comunicació, com a eina de 
mobilització social que reuneix comunitats per a determinades campanyes i com 
un mitjà poderós de crear consciència sobre missatges clau a tornejos o 
esdeveniments esportius, i és per això que hem de tenir una cura especial amb 
els missatges que es transmeten des del món de l'esport. 
 
 Per això, la falta d'igualtat d'homes i dones als esports, la discriminació racial 
i per orientació sexual són problemes socials que envolten la violència a l'esport 
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i que s'haurien d'eradicar amb l'educació en valors que s'ha de fer a través de 
l'esport. 
 

El Parlament de les Illes Balears convida tots els grups i totes les 
associacions esportives a sumar-se a la campanya "Posam valors a l'esport", 
fent aquesta campanya seva per transmetre a nins, nines, jovent i adults que 
els esports a les Illes són espais de no-violència, antiracistes, de tolerància amb 
la diversitat sexual i contra la discriminació d'homes i dones. 

 
 

 
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  

en sessió de 9 de maig de 2017 
 
 
 


