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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE 

MALLORCA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 12/2014 

Caràcter: extraordinària 
Data: 2 de setembre de 2014 
Hora: de 10.10 h a 10.20 h 
Lloc: sala de plens 

HI ASSISTEIXEN: 

Maria Salom Coll, presidenta 

Catalina Cirer Adrover (PP) 
Bernardí Coll Martorell (PP) 
Jaume Crespí Deyà (PP) 
Maria Magdalena García Gual (PP) 
Margalida Ginard Mesquida (PP) 
Antonio Llamas Marquez (PP) 
Antoni Mulet Campins (PP) 
Josep Oliver Rebassa (PP) 
Antonia Roca Bellinfante (PP) 
Bernat Roig Cabrer (PP) 
Margalida Isabel Roig Catany (PP) 
Joan Rotger Seguí (PP) 
Jeroni Salom Munar (PP) 
Juan José Sard Flaquer (PP) 
Catalina Soler Torres (PP) 
Coloma Terrassa Ventayol (PP) 
Maria Verger Noguera (PP) 
Miquel Vidal Vidal (PP) 
Antoni Alemany Cladera (PSOE) 
Silvia Cano Juan (PSOE) 
Miquel A. Coll Canyelles (PSOE) 
Jaime Colom Adrover (PSOE) 
Joan Ferrà Martorell (PSOE) 
Jaume Garau Salas (PSOE) 
Mercedes Garrido Rodríguez (PSOE) 
Melchora Gómez Andrés (PSOE) 
Rosario Sánchez Grau (PSOE) 
Joana Aina Campomar Orell (MÉS PER MALLORCA) 
Miquel Ensenyat Riutort (MÉS PER MALLORCA) 
Maria Magdalena Palou Cànaves (MÉS PER MALLORCA). 
 

També han assistit l’Hble. conseller executiu  Sr. Jaume Juan Garcia 
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Hi excusen l’assistència: el Sr. Francesc Josep Dalmau Fortuny, el Sr. Joan Font 
Massot i el Sr. Mauricio Rovira de Alós.  
 

Secretari general: Sr. Jeroni M. Mas Rigo. 
Interventora general:  Sra. Elena Montejo Fuentes. 
 
ORDRE DEL DIA 

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

 
1. Proposta de nomenament del Fill Predilecte de l’illa de Mallorca al Sr. Rafel 
Nadal Parera. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 

 

PUNT 1. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL FILL PREDILECTE DE 

L’ILLA DE MALLORCA AL SR. RAFEL NADAL PARERA. 

 

La PRESIDENTA explica quin és el punt únic de l’Ordre del Dia.  

Tot seguit, llegeix textualment la proposta de nomenament de Fill Predilecte de 
Mallorca al Sr. Rafel Nadal Parera. 
 

“Proposta per al nomenament de Fill Predilecte de Mallorca a Rafel Nadal Parera 
(Manacor, 3 de juny de 1986) 

El Consell de Mallorca vol retre un merescut homenatge a un dels millors esportistes i 
dels més prolífics que ha tengut la nostra illa. En aquest sentit, vol fer palès aquest 
reconeixement a una significativa carrera esportiva guardonant el tenista Rafel Nadal 
Parera amb la distinció de Fill Predilecte de l’illa de Mallorca.  

Rafel Nadal Parera va néixer el dia 3 de juny de 1986 a Manacor. Toni Nadal, oncle 
seu i extennista professional, va descobrir el seu talent natural per al tennis i el va 
introduir en aquest esport quan tenia només tres anys. En el seu entorn, ningú no 
podia presagiar la carrera tan conspícua que acabaria per catapultar Nadal com un dels 
millors esportistes d’elit de la història nacional.  

Rafel Nadal es dedica al tennis professional des de 2001, data a partir de la qual va 
començar a recollir una infinitat d’èxit gràcies a la seva gran constància i 
autoconfiança. A més de tenir una preparació física excel·lent i un entrenador 
magnífic, posseeix una sèrie de virtuts, com són la capacitat d’autocontrol i una 
mentalitat freda. No es deixa vèncer davant les adversitats i es manté sempre ferm en 
el seu objectiu: guanyar. Es caracteritza per ser un jugador net, no traeix i respecta 
sempre l’adversari i quan guanya és sempre pels seus propis mèrits. És una persona 
senzilla i humil, qualitats que el converteixen en una figura encara més gran, ja que 
malgrat la seva joventut ha sabut administrar la fama correctament i ha demostrat un 
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alt grau de maduresa i de responsabilitat. És una persona entregada a la seva feina, el 
tennis, i ja des de ben jove va començar a recollir els fruits d’aquesta dedicació. 

Nadal fonamenta el seu joc en la gran fortalesa física, en comparació amb altres 
jugadors del circuit. Aprofita aquest fet per córrer darrere la pilota, amb especial 
facilitat per pegar grans cops quan arriba forçat a la pilota. El mallorquí se cenyeix al 
típic estil de jugador especialitzat en terra batuda, on la pilota va més lenta, hi ha més 
temps per arribar-hi i no és tan important fer cops guanyadors.  

Tendeix a jugar pilotes extremadament liftades, cosa que dificulta al rival controlar el 
cop. El fet de ser esquerrà descentra els rivals a l’hora de restar, ja que la pilota es va 
obrint a mesura que avança quan treu del costat dret, al contrari que quan es juga 
contra dretans (la majoria del circuit). L’any 2005 va ser el gran any de Rafel Nadal. 
Tennista revelació del circuit guanyà onze títols, incloent-hi quatre ATP Masters 
Series i el seu primer Grand Slam, concretament el Roland Garros. 

A partir d’aquí començà el seu ascens i dominà tots els torneigs sobre terra batuda que 
disputà durant la primavera amb un total de vint-i-quatre victòries consecutives.  

Imparable sobre terra batuda, arribà cinquè del rànquing mundial al seu primer Roland 
Garros. Va superar Mariano Puerta en la final, i va esdevenir així el segon tennista 
masculí que guanyava el Roland Garros en el primer intent. 

 Rafel Nadal és el primer tennista esquerrà que entrà al Top 10 des de Marcelo Ríos i 
és el primer adolescent a aconseguir cinc títols en una mateixa temporada d’ençà 
d’Agasi l’any 1988.  

Ha guanyat catorze torneigs de Grand Slam, nou vegades el Roland Garros, vint-i-set 
Masters 1000 i la Medalla d’or dels Jocs Olímpics de Pequín l’any 2008, entre 
d’altres. 

Nadal va entrar a l’equip espanyol de Copa Davis l’any 2004, i des de llavors ha 
disputat totes les edicions, excepte les dels anys 2007, 2010 i 2012. Ha rebut la 
Medalla d’Honor i Gratitud, en la categoria d’or, del Consell de Mallorca (2006), la 
Medalla d’Or de la Comunitat de Madrid (2007), la Medalla d’Or de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears (2008), el Premi Príncep d’Astúries dels Esports (2008) 
i és fill adoptiu de Madrid des de l’any 2013. Entre les distincions esportives té el 
premi Laureus World Sports al millor esportista revelació de l’any (2006), el Laureus 
World Sports al millor esportista masculí internacional de l’any (2011), el Laureus 
World Sports al millor retorn de l’any (2014), el de millor tennista de l’any ATP 
(2008 i 2010), el de tennista revelació de l’any ATP (2005) i l’ESPY al millor tennista 
masculí (2011 i 2014). 

Un dels motius de més satisfacció per a l’esportista va ser quan l’any 2004, 
l’Observatori Astronòmic de Mallorca, depenent del Consell de Mallorca va descobrir 
un asteroide que va anomenar (128036) Rafael Nadal en honor de l’esportista. 

L’esperit de sacrifici, la humilitat i la constància, juntament amb la professionalitat 
esportiva i la projecció internacional de Mallorca quan Rafel Nadal competeix arreu 
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del món, el fan més que mereixedor d’aquesta insigne distinció per part del Consell de 
Mallorca.  

Per tot això, propòs que s’atorgui la distinció de Fill Predilecte de l’illa de Mallorca a 
Rafel Nadal Parera.” 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.  

La Sra. PRESIDENTA demana, per acabar, un aplaudiment general de reconeixement 
al Sr. Nadal, per celebrar aquest nomenament.  

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta  
amb plecs de paper números de A Nº 8854 a  A  Nº 8857. 

El secretari general     La presidenta 

 

 
 
 
 
 


