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Organ de debat: COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 181 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment ordinari .
Títol de la iniciativa :
Karate com a esport olímpic en els pròxims Jocs Olímpics 2024.
Contingut de la iniciativa :

És ben sabut per tothom que la pràctica del karate és una disciplina que eleva l'esperit, on la
persona està potenciada des de dins amb el seu propi coneixement i l'ús adequat de la seva
pròpia energia. Parlar de karate és parlar d'una filosofia de la vida, una manera d'afrontar els
desafiaments quotidians. Quan una persona és educada en karate, no només s'ensenya la
tècnica, també transmetem el seu missatge, li preparem per a la vida, basat en un respecte i un
ciutadà moral. Per tot això i pels seus propis mèrits, trajectòria i valors importants aquesta
modalitat esportiva es mereix, continuar en el programa olímpic per 2024.
El karate compleix amb tots els requisits que el Comitè Olímpic Internacional (COI) ens marca
com un esport olímpic, ja que es practica en més de 180 països del món, és reconegut pels
Comitès Olímpics de tots els països on hi ha una Federació i milions de persones practiquen.
El 4 d'agost de 2016, el Comitè Executiu del COI, reunit en els anteriors Jocs Olímpics de Rio de
Janeiro, Brasil, va recolzar la proposta d'incloure el karate com a disciplina olímpica per a Tòquio
2020. No obstant això, el 21 de febrer de 2019, l'organització dels 2024 Jocs Olímpics de París va
anunciar la seva proposta d'esports d'hostes per a aquesta edició i entre aquestes modalitats no
és karate.
Després d'aprendre aquesta notícia, el món del karate és enfadat i decebut; però fidel a la seva
filosofia de respecte i persistència segueix treballant per mantenir el seu espai en el moviment
olímpic i demostrar que els seus mèrits el situen com una modalitat esportiva digna d'estar en el
programa olímpic de 2024, tot i que encara hi ha una oportunitat per canviar aquesta decisió. Hi
ha una vacant entre els esports proposats que karate podria omplir, i la decisió final passa a
través del Comitè Olímpic Internacional.
En aquest sentit, la Federació Mundial de karate (WKF) ha llançat una campanya digital
etiquetada #TsukiForKarate2024, per demostrar la unitat de l'esport i sol·licitar la inclusió de la
disciplina en la llista d'esports addicionals que s'afegiran al programa permanent dels jocs. La
campanya pretén que els aficionats a l'esport es uneixin al voltant d'una causa comuna, també
amb el hashtag #Kárate2024 i difondre el missatge "kárate Sport Olímpico" a totes les xarxes
socials. Aquesta petició també és recollida per la Federació Espanyola de karate (gran impulsor
del karate com a esport olímpic) i la Federació Balear de Karate, així com les grans karatecas de
la nostra terra, entre les quals destaquen Irene Colomar i Cristina Ferrer, i els claustres de karate
dels diferents municipis del nostre territori, que no cessen en el seu treball perquè es reconeixin
les possibilitats i virtuts d'aquest esport.
1.
2.
3.

El Parlament de les Illes Balears insta el Comitè Olímpic Internacional a incloure el
karate com a esport olímpic en els pròxims Jocs Olímpics 2024 i consecutius a París.
El Parlament de les Illes Balears insta el Consell Superior d’Esports i al Govern de les
Illes Balears a defensar que el karate sigui reconegut com a esport olímpic per als Jocs
Olímpics de 2024.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes
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Balears a promoure campanyes entre els esportistes de les Illes Balears i la societat en
general per a que el karate sigui una disciplina olímpica en 2024.
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