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Presentació

Després d'un parèntesis de quatre anys el dia 1 de Juny a les 
Piscines Municipals de Son Hugo i els dies 2 i 3 al Palau 
Municipal d’Esport Son Moix, l�IME celebra poder anunciar el 
retorn de la Fira de l‘Esport, que per vuitena edició, ens obri les 
portes a la pràctica de l'esport, tant als més joves com als adults. 
En aquesta edició l’IME de l’Ajuntament de Palma ha comptat 
amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, el Consell de 
Mallorca i la Comandància General de Balears per organitzar 
l’esdeveniment juntament amb empreses, federacions, clubs i 
associacions.

L�IME amb la ajuda del sector privat i dels diferents patrocinadors 
ens presenten un programa on destaca la clausura de les escoles 
municipals,  competicions, circuits, tallers, i entitats privades que 
dinamitzen aquest esdeveniment amb tot tipus de propostes 
lúdiques i esportives, totalment gratuïtes.

Aquesta fira pretén promoure la pràctica de l'esport que es sinònim 
de salut i qualitat de vida a totes les edats. L'esport també es un 
excel·lent transmissor de valors educatius com l'esperit d'equip, la 
disciplina, la capacitat d'assumir responsabilitats, la companyia, 
l'afany de superació, el joc net i aprendre a guanyar i a perdre. La 
Fira de l‘Esport sempre ha estat un dels events esportius mes 
importants de Mallorca degut al gran nombre de participants i 
col·laboradors que ha tengut.



Programa general d'activitats

Piscines Municipals de Son Hugo
(Día 1 de juny)





Palau Municipal d‘Esports Son Moix
(Dies 2 i 3 de juny)





El dia 1 de Juny a les instal·lacions de Son Hugo començà la 
vuitena Fira de l�Esport. Varem contar amb les exhibicions i 
cloenda de les escoles municipals com Waterpolo, Natació
Sincronitzada, Salts i Aletes. També hi havien activitats de lliure 
participació com Padel-surf, circuit lúdic, busseig. Aquesta 
jornada va finalitzar amb una màsterclass de aquagym. 
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Els dies 2 i 3 de juny al recinte del Palau Municipal d’Eports Son 
Moix va tenir continuació la vuitena edició de la Fira de l'Esport 
amb la celebració de la cloenda d’escoles municipals de: 
Bàsquet, Handbol, Voleibol, Futbol, Rugbi, Motociclisme, 
Atletisme , Esgrima, Escacs, Karate, Judo, Gimnàstica Artística, 
Gimnàstica Rítmica, Bàdminton, Tennis, Patinatge Artístic. 
A més els assistents, sobretot els més petits, van poder gaudir de 
les diferents activitats de lliure participació, tenint un gran èxit el 
vol controlat del globus aerostàtic, la Cursa Juaneda Solidària i 
Carrera Galènica.







Activitats extraordinàries





CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SUBAQUÁTICA

Se trata de una actividad no competitiva y participativa en la 
que se pretende promocionar la afición por la fotografía 
subacuática.
Los participantes dispondrán de quince minutos en el agua 
para realizar un máximo de quince fotografías de los temas que 
se proponen y después seleccionaran una fotografía de cada 
tema para el concurso.

TEMAS: 
1º “Fauna o Flora” o bien “Fotografía a tu amigo”
2º “Expresiones en el agua”
3ª “Creativa Reflejos de superficie”

A todos los participantes se les obsequiará con un gorro de 
baño IME.

Los seleccionados por un jurado especialista, serán premiados 
con la ampliación de algunas fotografías, cortesía de Foto 
Ruano, y podrán ser utilizadas para una posible exposición 
organizada por el IME y FBDAS.

Algunas fotografías podrán quedar en propiedad del IME o de 
la FBDAS para uso exclusivamente promocionales de sus 
propias actividades.



Accions promocionals

* Es varen repartir 1000 cartells per la ciutat de Palma.

Centres escolars on s'ha repartit publicitat:

- Cas Capiscol
- San Vicente de Paül (Cas Capiscol)
- Conservatori
- Joan Maria Tomàs
- Jesús Maria
- Pio XII
- Medina Mayurca
- Son Oliva
- Sa Indioteria
- Santa Isabel
- Son Gotleu
- Es Rafal
- Son Pacs

- Sant Josep Obrer
- Ceip Es Rafal Vell
- Son Canals
- San Francesc d‘Assis
- Escola d'Idiomes
- Es temple
- Borja Moll
- Sant Agustí
- Lluís Vives
- Politècnic
- Santíssima Trinitat
- San Cayetano
- IES Josep Maria Llompart

Instal·lacions esportives municipals visitades:

- P.M. Son Moix                                   - P.M. Xavi Torres - San Jordi
- P.M. Germans Escalas                      - P.M. Son Roca
- P.M. Son Hugo                                   - P.M. Toni Servera
- P.M. Rudy Fernández - San Agustí - P.M. S'Estel
- P.M. Marga Crespí - Son Ferriol
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Esdeveniment organitzat per


