És sabut que els JJOO van ser creats pels grecs a Olímpia el segle VIII abans de Crist i van assolir
una importància tan enorme que a Grècia servien fins i tot per a mesura del temps i
constituïen no sols un factor religiós sinó també un element polític de pau i treva durant la
seva celebració. Van durar fins al segle IV després de Crist quan els emperadors romans van
prohibir les pràctiques i activitats considerades paganes o vinculades a les religions primitives.
De llavors ençà els pobles europeus van limitar-se exclusivament a competir no per esport sinó
tan sols fent guerra, moltes guerres.
Després de diversos intents modestos de recuperació parcial i local dels Jocs a Anglaterra, a
França i a la pròpia Grècia a partir del segle XVIII, va ser a finals del XIX quan el baró Pierre de
Coubertin va aconseguir recuperar de nou els Jocs Olímpics clàssics, amb participants de
caràcter individual iva crear un Comitè Olímpic Internacional, que a principis del segle XX es va
dotar d’una Carta Olímpica (amb un altre nom). Posteriorment han estat ampliats amb la
participació de les dones, també amb competicions d’equips, amb els Jocs d’Hivern, amb els
Jocs Paralímpics i amb els Jocs Olímpics de la Joventut. I encara que els idiomes oficials són
sempre el francès i l’anglès, també hi són utilitzats conjuntament les llengües pròpies dels
països on es celebren, raó per la qual l’any 1992 als JJOO de Barcelona el català va ser també
idioma oficial dels Jocs i la llengua d’obertura en boca de l’alcalde Pasqual Maragall.
Els dos paràgrafs anteriors tan sols pretenen posar de manifest la importància actual d’aquest
magne esdeveniment internacional de l’esport, i per tant serveixen de base per remarcar el
gran mèrit que una jove manlleuenca, Eli Martínez, hagi aconseguit per primera vegada en la
història de la nostra ciutat participar en aquest esdeveniment esportiu mundial únic.
Tots sabem que no és fàcil arribar a la categoria esportiva d’olímpic, al contrari, ja que exigeix
unes qualitats innates molt poderoses, un alt nivell de preparació, una enorme autoexigència
d’esforç físic i mental, una elevada capacitat de superació, una forta disciplina, una voluntat de
ferro, i en el cas de competir en equip capacitat de compartir i consciència de grup. La
manlleuenca Eli Martínez té totes aquestes qualitats i per aquest motiu ha estat seleccionada
per integrar la selecció de “Rugbi a 7” que competirà el proper mes d’agost a Rio de Janeiro.
Tota la gent de Manlleu li desitja èxits i medalla olímpica, i tot Manlleu estarà pendent de la
seva actuació en els diferents partits en què participi. Sense oblidar que, com estableixel Credo
Olímpic: “El més important dels JJOO no és guanyar sinó participar, de la mateixa manera que
el més important en la vida no és el triomf sinó l’esforç”.
Així doncs, el grup municipal de Convergència proposa la següent:
MOCIÓ
1.- Aprovar una felicitació institucional del Consistori de Manlleu a la Sra. Elisabet Martínez i
Garcia per haver estat seleccionada per participar als JJOO de Rio de Janeiro 2016.
2.- Aprovar la concessió a la Sra. Elisabet Martínez i Garcia de la Medalla de Plata pel mèrit
esportiu de la ciutat de Manlleu, que li serà lliurada al seu retorn.

3.- Comunicar els acords precedents a l’esmentada Sra. Elisabet Martínez i Garcia.
4.- Des d’ara endavant les disciplines esportives que tinguin un representant a qualsevol
olimpíades sigui reconegut amb la medalla de Plata al mèrit esportiu.
5.- Modificar la normativa vigent, que no permeti arbitrarietats en la seva concessió i tingui en
compte els diversos àmbits com el cultural, el de creació artística i literària, el científic, el de la
didàctica i la pedagogia, el de les arts escèniques i musicals, el de la política, l'empresarial i
econòmic, el social i assistencial, el de la salut, el de l'esport, el del lleure, i tants d'altres.
Amb tot, el Ple de 19 juliol acordarà el que cregui convenient.

Benjamí Nieto
Manlleu, a 15 juliol de 2016

