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Títol de la iniciativa :
Per al desenvolupament de les polítiques necessàries per a protegir i impulsar l'activitat
física i l’esport inclusiu a les Illes Balears.

Contingut de la iniciativa :

Els efectes psicològics, físics i econòmics de la crisi provocada per la pandèmia han comportat
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seqüeles a una part gens menyspreable de la ciutadania, especialment a les persones amb
discapacitat que durant el confinament s'han vist allunyades dels seus entorns i pràctiques
habituals i han hagut de suportar la situació amb majors dificultats i restriccions que altres sectors
de la població.

L'activitat física pot ajudar a suavitzar aquest impacte gràcies als beneficis que proporciona
l'exercici a tots els nivells i a les dinàmiques que genera l'esport com a instrument imprescindible
en qualsevol estratègia d'inclusió social. L' activitat física, l’esport inclusiu i l'esport adaptat són un
bé públic que estem obligats a protegir per ser eines que afavoreixen hàbits en benefici de la salut
de qui ho practica que adopta un estil de vida activa i són factors essencials per a la plena inclusió
en la societat.

La Convenció de Nacions Unides sobre drets de les persones amb discapacitat estableix en el
seu article 30 apartat 5 les mesures que els Estats membres han d'adoptar perquè les persones
amb discapacitat puguin participar en igualtat de condicions amb les altres en activitats
recreatives, d'esplai i esportives:

a) Encoratjar i promoure la participació, en la major mesura possible, de les persones amb
discapacitat en les activitats esportives generals a tots els nivells.

b) Assegurar que les persones amb discapacitat tinguin l'oportunitat d'organitzar i desenvolupar
activitats esportives i recreatives específiques per a aquestes persones i de participar en aquestes
activitats i, a aquest fi, encoratjar al fet que se'ls ofereixi, en igualtat de condicions amb les altres,
instrucció, formació i recursos adequats.

c) Assegurar que les persones amb discapacitat tinguin accés a instal·lacions esportives,
recreatives i turístiques.

d) Assegurar que els nens i les nenes amb discapacitat tinguin igual accés amb els altres nens i
nenes a la participació en activitats lúdiques, recreatives, d'esplai i esportives, incloses les que es
realitzin dins del sistema escolar.

e) Assegurar que les persones amb discapacitat tinguin accés als serveis dels qui participen en
l'organització d'activitats recreatives, turístiques, d'esplai i esportives.

Així mateix, el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, estableix
el mandat a les administracions públiques de protegir de forma especialment intensa els drets de
les persones amb discapacitat en l'accés a l'esport i a l'oci.

En l’àmbit autonòmic es preveu desenvolupar una Llei sobre l’activitat física i l’esport, que
actualment es troba en exposició pública, un marc de referència indispensable per poder garantir
l’activitat física i l’esport inclusiu.

D'altra banda, l'estudi de 2017 «La pràctica esportiva en persones amb discapacitat: motivació
personal, inclusió i salut» d'Eva María Muñoz Jiménez, Daniel Garrote Rojas i Cristina Sánchez
Romero conclou que: «Els resultats ens mostren que les persones que tenen interès pel
desenvolupament d'hàbits esportius milloren al seu torn el seu desenvolupament personal i social.
Així mateix, podem concloure que la motivació per a la pràctica d'esport en persones amb
discapacitat es converteix en una eina per a gestionar millor les seves emocions i habilitats i
millores en la seva autoestima que necessiten per a desenvolupar un estil de vida saludable» i
estableix «la necessitat del suport d'institucions tant públiques i privades que dotin de recursos
humans i materials perquè puguin accedir a través d'infraestructures adaptades a la realització
esportiva».

Per tot això els grups sotasigants presentam la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI

1. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva enhorabona i l'enorme orgull vers
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tots i totes els i les esportistes de les nostres Illes que han participat en els paralímpics
de Tòquio 2021 i els anima a no defallir i seguir treballant de valent per fer de l'esport
un exemple de cohesió, esforç i pau.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure i
coordinar amb els Consells Insulars i FELIB, les polítiques necessàries per garantir la
plena autonomia i inclusió social de les persones amb discapacitat en l'àmbit de
l’activitat física i l'esport, atenent particularment les necessitats específiques de les
dones i nines amb discapacitat, eliminant els obstacles que s'oposin a la plena inclusió.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar el
Projecte de Llei de l’activitat física i l'esport de les Illes Balears contemplant:

a) La incorporació en tots els programes públics de desenvolupament de l’activitat física i l'esport
l'efectiva consideració del principi d'igualtat d'oportunitats i no discriminació de les persones amb
discapacitat en el disseny i la seva execució.

b) Els mecanismes necessaris per promoure l'activitat física i l’esport entre les persones amb
discapacitat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar campanyes
institucionals per fomentar l’activitat física i l’esport inclusiu, així com promocionar els esportistes
paralímpics de les Illes Balears.

Beatriu GAMUNDÍ I MOLINA Cristina MAYOR I ABAD Miquel ENSENYAT I RIUTORT
Assabentament grup, Assabentament grup,

Patrícia FONT I MARBÁN Pilar COSTA I SERRA Alejandro LÓPEZ I SORIA
Assabentament grup,

Antonio Jesús SANZ I IGUAL
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