EL RESPECTE A L’ESPORT EN EDAT ESCOLAR. RESULTATS I AVALUACIÓ.
RECONEIXEMENT A L’AFICIÓ I AL COS TÈCNIC MÉS RESPECTUOSOS A LES
FINALS D’ESPORT EN EDAT ECOLAR DE LES ILLES BALEARS DE 2019 DE
BÀSQUET CADET FEMENÍ A MENORCA ELS DIES 3, 4 I 5 DE MAIG I DE
FUTBOL INFANTIL MASCULÍ A EIVISSA ELS DIES 18 I 19 DE MAIG.
Bon dia,
En primer lloc agrair tot el suport i col·laboració rebuts per donar difusió al Programa
“Posam Valors a l’Esport”, més concretament per impulsar el respecte com a valor a
afegir a la competició.

Els resultats del premi al reconeixement al respecte varen ser
FINAL DE BÀSQUET CADET FEMENÍ A MENORCA
RECONEIXEMENT A L’AFICIÓ MÉS RESPECTUOSA:
CD ALCÁZAR, en representació TITO MORA
RECONEIXEMENT AL TÈCNIC MÉS RESPECTUÓS:
El guardonat fou LLORENÇ MESTRE del Bàsquet Montuïri

FINAL DE FUTBOL INFANTIL MASCULÍ A EIVISSA
RECONEIXEMENT A L’AFICIÓ MÉS RESPECTUOSA:
UNIÓ ESPORTIVA EIVISSA, en representació JULIÁN AGUILAR
RECONEIXEMENT AL TÈCNIC MÉS RESPECTUÓS:
El guardonat fou ANTONIO ÁLVAREZ del Recreativo Mallorca
Des de la Direcció General d’Esports i Joventut i la Comissió Tècnica Permanent d’Esport en
Edat Escolar entenem que la primera intervenció conjunta per afavorir el respecte a la
competició de bàsquet cadet femení a Menorca ha tingut molt bona acceptació,
especialment per part dels pares i familiars, dels quatre clubs (CD Alcázar, Sa Real,
Montuïri i La Salle) i de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. També ha tingut molt
bona acollida al futbol infantil masculí a Eivissa per part dels pares i familiars, dels quatre
clubs de futbol (Unió Esportiva Eivissa, Balears Futbol Club, Penya Orient de Ciutadella i
Recreativo Mallorca) i de la Federació de Futbol de les Illes Balears.
Una vegada analitzada l’experiència i els resultats amb els tècnics de la UIB, podem
afirmar que hi ha la necessitat de seguir treballant de manera coordinada per excloure de
la competició certs comportaments allunyats del respecte. També destacar la necessitat
de millorar la metodologia de registre i el concepte de comportaments irrespectuosos per
poder avaluar millor i oferir uns resultats més consonants amb l’objectiu de la iniciativa.
Destacar el respecte demostrat per les esportistes de bàsquet, els esportistes de futbol i
els àrbitres de les dues competicions, en tot moment tingueren un comportament
exemplar.
Gràcies a tots per millorar l’esport en edat escolar i fomentar el respecte a la competició.
Quedam oberts a qualsevol suggeriment o col·laboració.

