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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, donarem
començament a aquesta primera Comissió d’Educació, Cultura
i Esports i, en primer lloc i si m’ho permeten, voldria donar la
benvinguda a tots els diputats i diputats a aquesta comissió i,
molt especialment, als diputats i diputades que comencen la
seva tasca parlamentària en aquesta legislatura. Estic segura
que en aquesta comissió, com a tantes d’altres, hi haurà
discussions, però jo esper que es facin dins els estrictes termes
parlamentaris i els deman ajuda perquè així sigui, perquè
redundarà en benefici dels ciutadans i de les ciutadanes
d’aquestes illes que ens han donat la seva confiança per ser
aquí.

I sense més dilacions, demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, Joan Boned substitueix Rosa Maria
Alberdi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Qualque altra substitució? Molt bé.

Idò, seguidament, passarem a l’únic de l’ordre del dia
d’avui, consistent a la compareixença RGE núm. 1840,
presentada pel Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual
se solAlicita la compareixença del conseller d’Esports i
Joventut, per tal d’informar sobre les línies d’actuació de la
Conselleria d’Esports i Joventut.

Assisteix a aquesta comissió l’Hble. Sr. Conseller d’Esports
i Joventut, Mateu Cañellas i Martorell, acompanyat de la cap de
Gabinet, Sra. Antònia Vidal Feliu.

Per tant, té la paraula el Sr. Conseller d’Esports i Joventut,
sense limitació de temps, pot començar, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

... bé, ara plou, o sigui que tendrem una excusa per ser aquí
dins. Bé, sobretot, bones tardes a tots. Per a mi és un plaer
presentar les línies genèriques de feina que pensam
implementar en aquesta conselleria, sobretot perquè ha estat la
feina d’aquests tres mesos que duim quasi de govern i que les
tenim plasmades en una sèrie de línies de feina que, diguem,
ajunta el que el passat govern ha fet en aquesta matèria, perquè
una cosa tenim molt clara i és que les coses que s’han fet ben
fetes no tenim per què modificar-les, les hem de continuar, i
després les coses que hem trobat que consideram que sí que les
hem de continuar les hem deixat òbviament. Després, també
hem aportat una sèrie d’idees o una sèrie de maneres de veure
les coses que òbviament és la que aporta aquest govern.

Bé, a mi m’agradaria, primer de tot, jo tenc dues direccions
generals, he dividit aquesta primera intervenció doncs, primer
de tot, parlant d’una direcció i després parlant de l’altra,
explicar quin serà el marc genèric d’actuació. Crec que

nosaltres, pel que he vist i pel que hem estudiat, a nivell
econòmic el que pensam és fer uns pressuposts estants a cada
una de les línies d’actuació que pensam dir. Què són línies de
pressuposts estants? Bé, ho podem entendre molt fàcilment a
nivell de l’esport.

A l’esport hi ha grans esdeveniments esportius, hi ha ajudes
a clubs i hi ha, diguem, ajudes al desenvolupament del teixit
esportiu bàsic. Idò bé, una de les coses que ens preocupa molt
és que si dedicam uns doblers a les ajudes que aquests doblers
siguin de les ajudes, o sigui, no els canviem d’un lloc a l’altre
o, diguem, no..., al final assegurem que els doblers que entren
per a qualque cosa siguin emprats per a aquella cosa. I sobretot,
així, assegurar-nos que si tenim una línia d’actuació, perquè la
línia d’actuació el que volem que sigui és a llarg termini, doncs
sempre sigui en la mateixa línia; això és la segona part, el que
nosaltres tenim són línies de feina. El pressupost que facem
d’un any a l’altre, diguem les línies d’actuació que facem d’un
any a l’altre, que segueixin aquesta línia; aposta, si dedicam
una part del pressupost a una línia d’actuació, intentar que
aquesta línia d’actuació es mantengui amb el mateix nivell, atès
que així, si hi ha una línia d’actuació a llarg termini és quan la
podem desenvolupar.

Una de les coses que nosaltres pensam és que el nivell de
l’esport a les Illes Balears ha arribat a un moment que és
madur. És a dir, fa vint anys o fa deu anys, quan jo vaig
començar com a esportista -i aposta, tal vegada, ho conec una
mica millor-, varen començar molts de programes, programes
de tecnificació, (...) que es deia en aquells temps, i eren
programes que amb poca cosa que es feia funcionaven i
donaven resultats, i ara crec que ja hem de canviar de cicle i el
que hem de traçar són línies d’actuació a llarg termini que
siguin consensuades tant l’esport com la joventut per poder
aportar qualque cosa i perquè de conseller a conseller, o de
legislatura a legislatura s’expliqui per què s’ha fet una cosa i
per què es vol continuar fent allò, després tal vegada es canvia
o no es canvia, però almenys que hi hagi una línia d’actuació
que sigui plurianual, que no sigui d’anar arreglant petites coses.

Bé, dins la línia general d’esports, ja, com abans havia
avançat, crec que hi ha tres grans àrees de treball, i amb això
orientarem la política de feina. Una són els esdeveniments
esportius, o sigui, els esdeveniments esportius són importants,
els hem de seguir fent; una altra cosa és teixit esportiu bàsic, la
qual cosa, diguem, és el futur i és el que mou l’esport, i
després, l’alt rendiment esportiu, o rendiment esportiu, no
parlem d’alt rendiment perquè l’alt rendiment seria més a nivell
nacional, anem a parlar de rendiment esportiu, perquè hi ha
esportistes que tal vegada són d’elit nacional i no arriben a
l’alta competició, i què passa?, doncs que sales i tot això no en
tenen, doncs anem a parlar de rendiment esportiu.

Dins del rendiment esportiu, a mi m’agradaria desenvolupar
dues línies de feina: una, òbviament, és la realització dels
esdeveniments esportius, i l’altra seria, diguem, quan un
esdeveniment esportiu s’ha fet a les Illes Balears deixa un pòsit;
és a dir, a un moment determinat tenim des de tot el món una
mirada posada a Mallorca o a Menorca, Eivissa o Formentera,
com ha estat el mundial de windsurf que s’ha fet a Formentera
o l’Eurobàsquet que s’ha fet aquí; bé, doncs a continuació és
molt bo aprofitar que per un moment hem estat el centre
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europeu del bàsquet o el centre mundial del windsurf per poder
fer promocions, conjuntament amb la part turística, per
promocionar aquestes illes com a un lloc on es pot fer esport,
de fet s’ha fet un europeu i s’ha fet un mundial. Llavors, dins de
l’esdeveniment esportiu que l’esdeveniment esportiu no només
siguin aquests quinze dies en què s’ha desenvolupat l’esport,
sinó que hi hagi una promoció després al punt d’origen que ens
interessa per promocionar aquest esport. Òbviament, si aquí ha
jugat Nowitzki doncs se suposa que ha estat un lloc on es pot
jugar al bàsquet, doncs seria bo dur cap aquí seleccions, clubs
o simplement federacions petites entrenar a bàsquet sobretot a
la part del turisme baix; que a Alemanya fa molt de fred i no es
pot entrenar, però aquí sí, bé, doncs aprofitem que hem invertit
en un Eurobàsquet per poder intentar dur equips de bàsquet cap
aquí.

Després, suportar el teixit esportiu bàsic de les Illes Balears.
A què ens referim nosaltres amb això? Ens referim als clubs, a
les federacions, als entrenadors i tota aquesta estructura de
suport que poden ser els metges, les federacions, que poden ser
els metges, els fisioterapeutes, els nutricionistes i d’altres, hem
de donar ajuda, no només els hem de contractar de fora, hem de
crear línies tant de foment i de manteniment d’aquests clubs i
que els clubs no desapareguin sinó que hi siguin; i després
també que els entrenadors, els monitors i tots aquests
personatges que van involucrats dins el món de l’esport, doncs
tenguin ajudes perquè es puguin formar. Han passat molt bons
entrenadors per les Illes Balears, en el (...) varen passar Puica,
me’n record jo en aquells temps, el qual era un dels entrenadors
més destacats de Romania, i com que no vàrem tenir una
persona posada per la Federació d’Atletisme, en aquest cas,
devora, doncs quan se’n va anar, se’n va anar el coneixement
amb ell. Doncs bé, el bo és que si tenim una línia de formació
únicament i exclusivament dins l’EBE, en aquest cas, en què la
tenim pensada posar, almenys que ens assegurem que el que
ens gastem aquí que la formació hi sigui. Perquè si tenim bon
professionals en el món de l’esport, òbviament en el món dels
esportistes, i no només esportistes d’alt rendiment, sinó també
esportistes i entrenadors a nivell educatiu.

I després, el tercer punt que és el rendiment esportiu. Bé, el
rendiment esportiu hi volem fer actuacions a nivell de tres
línies: una a nivell de tecnificació, és a dir, des que un
esportista destaca a nivell de l’esport escolar fins que arriba a
aquesta preelit, doncs hi ha un camí que és bastant dificultós,
un camí en què moltes vegades està sòl. Bé, doncs aquí sí que
hi volem incidir. Després, òbviament, hi ha la fase de
rendiment, la fase més guapa moltes vegades de l’esport i on,
a més, els polítics estan devora ells, perquè és la part de les
fotos i volem ser devora ells. I aquesta part d’aquí també
l’haurem de suportar òbviament perquè els nostres esportistes
ens han de representar i són uns grans abanderats nostres.

I després, la part de la retirada esportiva. Bé, els esportistes
els quals moltes vegades es fiquen moltes d’hores
d’entrenament i deixant d’una part la vida laboral per dedicar-
se professionalment a l’esport, doncs arriba un moment en què
ja no poden seguir sent esportistes i han de tornar a la vida
laboral, doncs crec que aquí també els hem d’ajudar. No n’hi
ha massa d’aquests esportistes que són tant professionals com
no professionals que deixen al marge la vida laboral o la vida
acadèmica de vegades; però bé, en tenim deu, dotze, i han estat

deu, dotze, que ens han representat i que han estat molt bons en
això amb nosaltres; bé, doncs seria bo també tenir una part de
les línies d’actuació que la dediquen a aquests esportistes.

Això seria quant a la línia i filosofia de treball de la
Direcció General d’Esports. 

Després tenc la Direcció General de Joventut, on hi hauria
dues grans àrees de treball. La Direcció General de Joventut té
una característica molt especial i és que és transversal a tota la
resta de conselleries, o sigui, no podem entendre una política
d’habitatge sense una política d’habitatge per als joves; no
podem entendre una política d’educació si no hi ha una part
específica per als joves, òbviament, l’educació, o cultura i
educació, però bé, una part més específica. Després, no podem
entendre la sanitat sense la problemàtica dels joves, no podem
entendre, bé, totes les conselleries hi ha una part òbviament que
tendrà; bé, doncs aquesta política transversal que nosaltres
volem fer és per intentar que la Direcció Generals d’Esports
sigui, diguem, una espècia d’òrgan d’unió entre els joves, amb
el quals sí nosaltres tendrem contactes amb ells, perquè
òbviament farem polítiques d’incidència en el món dels joves,
amb tota la resta de conselleries que formen aquest govern. Per
què? Doncs, perquè si detectam problemàtiques específiques
dels joves hi hagi qualque punt que nosaltres puguem
transmetre a les conselleries determinades, perquè clar, la resta
de conselleries duran una política molt extensa i òbviament
centrada tal vegada en habitatge, si de cas, però els joves tenen
una problemàtica específica amb el tema d’habitatge; llavors
qualcú haurà de vetllar perquè la Conselleria d’Habitatge faci
política d’habitatge per als joves, si no ens podem trobar amb
casos, com moltes vegades ens hem trobat, en què per accedir
a HPO doncs tenim problemàtiques que necessitam, tal vegada
ens puntua que tinguem fills, que tinguem persones als nostre
càrrec, clar, els joves no tenen tant aquest problema. Doncs tal
vegada hem de fer, diguem, aquesta Direcció General de
Joventut, a través d’un òrgan que volem crear que és l’Institut
Balear de la Joventut, que hi és com a figura però que no està
desenvolupat, bé, doncs tal vegada és un bon moment perquè
hi hagi aquesta línia d’unió entre les conselleries i la realitat
dels joves amb la qual la Direcció General de Joventut sí que
té contacte.

Després, també, òbviament, una política d’incidència en el
món dels joves. I jo crec que aquí són tres grans àrees que al
final es resumiran en una. En primer lloc, parlar d’una política
d’informació als joves; jo crec que els joves, bé, jo crec i tot el
meu equip, creim que els joves cada vegada s’enfronten amb
situacions en les quals han de decidir més joves, amb més
joventut, o sigui s’han d’enfrontar amb decisions sobre el sexe,
sobre si consumir alcohol o no, sobre si fumar o no fumar,
doncs que nosaltres tal vegada a la nostra edat, teníem divuit,
dinou anys, i ara ja es troben que amb onze o dotze anys
aquestes decisions ja les han de prendre. Òbviament els
processos de maduració, consideram nosaltres que els
processos de maduració no es poden accelerar, ho diu tota la
lletra de pedagogia, llavors en el que sí podem lluitar és donant
informació i que tenguin un punt de contacte amb el qual ells
es trobin a gust i còmodes i d’aquesta manera, doncs bé, puguin
tenir aquesta informació en què si han de prendre una decisió
almenys que no la prenguin amb desconeixement d’allò que
afecti.
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Després, també creim que hem de fer una sèrie
d’incidències per generar grups socials en funció o envoltant
algun aspecte concret de les coses que els puguin agradar, mira,
ja que som a la Direcció General d’Esports, l’esport. Bé, doncs,
quan una persona fa esport, o sigui, entra dins un grup social de
l’esport aquest grup el que fa és ajudar-lo moltes vegades que,
per una filosofia de vida, per una manera pròpia d’actuar dels
membres del grup pel grup on són, doncs aprenen una sèrie de
maneres de desenvolupar-se -per exemple, tot el món que juga
a futbol això de fumar o de beure ho veuen una mica distint-,
doncs hi ha aquests grups socials, els quals poden ser l’esport
o simplement activitats de teatre, o últimament viatges,
etcètera, que facilita que hi hagi grups socials que interactuen
amb aquests diguem amb un objectiu que faci que tal vegada
fer això, fer esport i fer vida saludable, sigui qualque cosa que
la pròpia associació els ajudi. I d’aquesta manera hi ha una
sèrie d’activitats que tenim programades que el que volem és
que ajudin a crear aquests grups socials.

I després crear tota una sèrie, amb una programa d’ajudes,
amb un programa de participació d’oportunitats, perquè creiem
que el jove té molta iniciativa, té moltes ganes de fer coses i
que si li donam oportunitats, mitjançant ajudes, mitjançant
aules-tallers, o mitjançant programes com l’Art Jove, doncs el
que podem fer és que tenguin oportunitats, les vulguin
desenvolupar i tenguin ilAlusió.

I això seria el darrer punt d’aquesta compareixença, creim
que amb la joventut el que necessitam és fer política per crear
ilAlusió i per crear que aquesta societat els donarà oportunitats,
els respectarà com a joves i els donarà la seva parcelAla per
poder desenvolupar-se. Bé, i això són les línies mestres de les
dues direccions i la línia mestra de la part genèrica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, per la seva exposició. Ara
procedeix la suspensió de la sessió per un temps màxim de 45
minuts, per tal que els grups parlamentaris puguin formular
preguntes o observacions, per la qual cosa deman als portaveus
si volen continuar la sessió.

Molt bé. Sí?

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Amb el seu permís, demanaria que s’interrompi la sessió per
un període de cinc minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò la sessió queda suspesa durant cinc minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomençam aquesta comissió. Tot seguit procedeix la
intervenció dels grups parlamentaris, de menor a major, en
aplicació de l’article 75 del Reglament. Per tant, pel que fa al
Grup Parlamentari Mixt, demanaria quin o quins diputats
intervendran.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Presidenta; gràcies, Sr. Conseller. Intervendrem els
dos portaveus del Grup Mixt, en principi de major a menor.

(Algunes rialles a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies, Sra. Diputada, per la seva precisió. Per
tant, tenen cinc minuts cadascun dels diputats del Grup Mixt,
té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

En primer lloc, supòs que a altres compareixences
posteriors s’aniran especificant i s’aniran completant aquestes
línies, diríem, mestres del vostre programa per a aquests anys,
ho entenem sobretot en aquestes línies de foment de l’esport
bàsic, tan important, o bé en aquestes línies de pressuposts.

Així mateix, respecte de la Direcció General de Joventut,
entenem que el que havíem manifestat o la reivindicació que es
fes un pla jove, un pla on s’especificassin les polítiques
dedicades a joventut, que amb aquest darrer quadrienni de
sequera del 2003 al 2007 no vam tenir la sort de poder
disposar, entenc que seria això que heu esmentat de política
d’incidències en els joves.

Després també un altre punt que també era molt reivindicat
a les diferents associacions, que és tot allò que pugui promoure
la participació dels nostres joves, tot allò que els pugui donar
sortida, que els pugui donar una veu, seria això que heu
anomenat com l’Institut Balear de la Joventut, diríem que
donaria sortida a totes aquestes reivindicacions d’aquest sector
de la joventut.

L’única cosa que em quedaria una mica (...), perdó, és el
micro, seria el tema, el qual també és una de les reivindicacions
que s’havia fet, no sé si es tenen previstes o pensau que
s’haurien de fer més endavant, que seria allò que s’ha anomenat
un Observatori de la Joventut. Volia aprofitar aquesta
conjuntura, ja que no s’ha pogut fer mai aquest element i que
ara tenim aquesta ocasió tan magnífica per crear-lo; ja sé que
a l’anterior legislatura, encara que no fos a la casa, es varen dir,
es feren comentaris que si hi havia un Observatori de la
Joventut es podrien treure conclusions o informacions que
llavors repercutissin en el propi govern; jo pens que de tota
manera, encara que sortissin aquestes notícies, les quals, per
cert, no ens agraden, sempre hem de pensar i hem de saber el
que necessita la nostra joventut. Per tant, pens que si llavors ens
ho voleu aclarir una mica més, com està aquest tema de
l’Observatori de la Joventut?

Bé, per part meva, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per un temps de cinc minuts, té la
paraula el Sr. Mayans del Grup Mixt.
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EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, Presidenta. Primer de tot agrair-li la seva
compareixença com a conseller d’Esports perquè expliqui un
poc la seva línia de govern i les seves accions en aquests
propers anys. L’anterior consellera, concretament, a l’altra
comissió faltaven cadires en aquesta taula per seure tots els
seus directors generals i resulta un poc curiós que només n’hi
hagi un que l’acompanyi a vostè, però bé, evidentment el
Reglament no diu res d’això i vostè és lliure de poder-se
acompanyar amb els que vulgui.

Sí que ha fet una descripció de la seva conselleria o de les
accions de la conselleria molt descriptiva, de vegades
telegràfica i de vegades sense concretar, per tant, em permetrà,
a part de la cita que puguem tenir properament, la qual sé que
m’ha contestat, puguem entrar més en debat, ja que la portaveu
d’aquesta comissió, la meva companya i jo, per exemple,
llavors no tendré rèplica, però sí que li volia fer unes
concrecions importants, primer les hi faré un poc més generals
i llavors tal vegada més concretament referides a l’illa de
Formentera.

M’agradaria demanar-li que concreti un poc més si les
subvencions a nivell de comunitat, dels equips que fan
competició dins la comunitat, les que donava la Fundació
Illesport es mantindran per als equips que anaven a competir
entre illes, els equips d’elit, els equips de més alta categoria;
així com si també es mantindran i se seguiran donant els bitllets
gratuïts a tots els esportistes que també competien de la
comunitat autònoma dins les diferents competicions de
qualsevol àmbit.

També li vull demanar si, supòs que serà així, segons
l’article 10 i 11 de la Llei de l’esport 14/2006, supòs que
colAlaborarà en tot el que se li demani respecte d’instalAlacions
esportives, cursos de perfeccionament i tot el que se li demani
amb els consells insulars i concretament amb el de Formentera.
Aquest tema és important, perquè a Formentera quan hi ha un
esport que va bé, supòs que el mateix problema el tenen també
a illes menors i en menor mesura a Mallorca on, evidentment,
hi ha més possibilitats de tot tipus; però a llocs petits, quan hi
ha un entrenador que viu allà, resideix allà per circumstàncies
les que siguin, aquell esport prospera, parl, per exemple, del
voleibol femení, parl de l’handbol, par d’esport que
puntualment, un any o dos van molt bé, fins i tot a competicions
autonòmiques i fins i tot a més alt nivell, i de cop i volta
desapareixen, desapareixen perquè l’entrenador desapareix, és
evident, no? Per tant, el que vostè ha dit de cursos
d’entrenadors sí que és important que es faci un esforç extra, el
mateix li he dit a la consellera d’Afers Socials, cap a les illes
menors, dotant-los de qualque manera, ara mateix se me
n’ocorren moltes, però dotant-los de qualque manera per
incentivar que es quedin allà residint i segueixin donant aquell
esforç que ells saben donar a l’esport que ho facin.

Un tema important també que vostè ha citat, m’agradaria
saber si el Govern balear s’implicarà en els esdeveniments
esportius d’alt nivell, com vostè ha comentat, perquè deixin
qualque cosa important a l’illa on es facin, parl per exemple del
mundial de windsurf juvenil, el qual ha estat un èxit
impressionant i no estaria malament que es pensàs la

conselleria, i vostè com a conseller, que el Govern balear
s’implicàs, quan s’organitza un esdeveniment important de
ressò internacional les infraestructures esportives que han fet
possible aquest esdeveniment esportiu que quedassin allà, fins
i tot que es poguessin millorar i poguessin ser aprofitades per
la gent que viu allà i, en aquest cas, per exemple, parl de l’illa
que jo represent, però parl també de moltes altres illes.
Igualment, propiciaria tot això que l’entrenador, el qual ja
l’hem format i ja l’hem incentivat perquè es quedi allà tengués
les instalAlacions adequades i les aprofitàs també de manera
òptima.

Ja entrant també a projectes més concrets, li citaré els
famosos 12 milions d’euros de Formentera on es preveia en
instalAlacions esportives, important per a Formentera perquè no
tenim totes les que hem de tenir, si feim cas a la Llei de
l’esport, a l’article 2 diu que tots els habitants de Balears tenen
dret a l’esport amb les mateixes condicions de qualitat i de
possibilitat de fer-ho, per tant a Formentera, en aquest cas no
s’acomplirien aquestes condicions de l’article 2, però bé, una
cosa és el que està escrit i l’altra el que realment s’està
executant. Hi havia un polisportiu de 3 milions d’euros, sé que
ha estat aturat dos anys, perquè no s’havia negociat amb els
propietaris els terrenys, volia saber si, supòs que sí, vull
entendre que sí, se seguirà impulsant la construcció d’aquest
polisportiu en què els plànols i el projecte estaven totalment
fets.

Igualment, hi havia 360.000 i aquests 12 milions d’euros
per a un centre d’esports nàutics el qual completàs de manera
definitiva el centre nàutic de ..., el centre d’esports nàutics,
360.000 euros, el qual completàs un poc, o un poc no, de
manera definitiva el centre nàutic que té ara mateix Formentera,
on s’ha desenvolupat el mundial de windsurf.

I un tema que sí que és important, recentment hi ha hagut
notícies en els diaris, i amb això ja acab, el centre de
tecnificació. Eivissa té centres de tecnificació, a Mallorca
també teniu centres de tecnificació, Menorca en té, Formentera
ara mateix no té cap centre de tecnificació, i hi ha dos esports
concretament que sí que, segons la meva modesta opinió, seria
l’impuls definitiu perquè passàs el que vostè ha anomenat de
tàctica d’esport semiprofessional a elit o semielit, parl del judo
i parl del windsurf, crec que són dos punts els quals s’haurien
d’estudiar i crec que és possible implantar dos centres de
tecnificació a Formentera. Jo faré tot el que pugui perquè sigui
així i crec que es podrien aprofitar, serien molts la resta
d’esports que ara mateix a Formentera, les instalAlacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mayans, disculpi, però ha d’anar acabant.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Ja acab, res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, intervé l’Hble. Diputat Sr. Melià per un temps de
deu minuts.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, primer de tot, des del meu grup, evidentment, agrair
la seva presència en aquesta comissió i encoratjar-lo a tirar
endavant aquestes línies mestres que ens ha explicat a la seva
compareixença. És a dir, evidentment, pensam que és correcte
el camí que se’ns anuncia de donar estabilitat a les línies
d’actuació, amb un caràcter plurianual, i creim que s’ha
d’aprofundir evidentment en aquesta línia; en una línia en què
els esdeveniments esportius d’alt nivell, amb una repercussió
important a nivell publicitari i per tant a nivell turístic a les Illes
Balears és molt interessant no només per l’atracció sinó també
per la difusió esportiva que interiorment també pot generar
aquest esdeveniment esportiu.

Evidentment, també és molt important continuar la tasca de
suport a l’esport base, als clubs, a les federacions, a tots els
implicats en aquest esport perquè continuïn podent dur a terme
la seva pràctica d’esports i per tant intentant que es generalitzi
al màxim possible la pràctica de l’esport.

En tercer terme, també dir que consideram que la línia a la
Direcció General de Joventut en relació amb la participació, a
fomentar la participació dels joves i a donar aixopluc des de la
conselleria i des de la direcció general a aquests joves perquè
puguin rebre respostes a les seves curolles i a les seves
pretensions ens pareix una línia molt encertada i que pensam
que pot ser molt profitosa de cara al futur.

Igualment, ens sembla molt profitosa la línia de donar la
màxima informació de les preocupacions d’aquests joves i
potenciar que es puguin agrupar per a, diguem, tenir llocs de
referència a la seva joventut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, intervé l’Hble. Diputat Sr. Alorda, per
un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També, en primer lloc,
saludar el conseller, a més és del meu poble, per tant molt
content de tenir un inquer dins el Consell de Govern, i que ara
tengui ocasió de dur a terme aquestes línies les quals, com es
diu, s’hauran de precisar crec que molt especialment dins els
pressuposts, perquè s’haurà de veure quina és la capacitat que
s’hi té en tots aquests reptes de mancances d’equipaments al
país.

En concret, jo li demanaria també una valoració de la
situació que s’ha pogut trobar, especialment amb Illesport,
abans apuntava la continuïtat d’aquestes intervencions, però
crec que també és bo saber avui, com a primera presa de
contacte, com hem aterrat, no? Crec que del que hem de parlar
molt és del futur, de les línies positives, però també ara avui
encara s’escau una radiografia del moment en què un ho ha
trobat.

Dels temes dels esports, una cosa que només he notat a
faltar, tal vegada la té dins un d’aquells nínxols que ens
apuntava, és el foment dels hàbits saludables, l’esport com a
pràctica no tan sols un esport de base, senzillament de pràctica
popular, l’esport com a salut. No sé si en aquest sentit també hi
ha un camí a córrer, tot i que tant en aquest tema com a l’esport
base, com a d’altres, hi ha un element que jo confiï que el
tengui molt present i també li faig una qüestió de respecte, la
relació amb les competències dels consells i delimitar,
colAlaborar, contribuir, però no duplicar, a veure com ho té
pensat aquesta estratègia institucional que hi ha en el país i que
creim que és bo que el màxim protagonisme de la immensa
majoria, d’allò que és l’esport popular, esport base, etcètera,
quedi en mans de cada una de les illes.

Per la part d’esports, només una demanda, també
m’agradaria fer-li des del primer dia i coneixent la seva
sensibilitat al respecte, a veure quin camí hi veu a les seleccions
esportives nacionals, o Balears, això ja la llei li diu Balears. Per
tant, les seleccions esportives Balears quin marge de maniobra
creu que podrien tenir, quin treball s’hi podria fer. Jo crec que
aquesta legislatura, de part del nostre grup, ens agradaria que
hi hagués un avanç significatiu, que s’ha hagut de fer moltes
vegades al marge i no amb l’ajut de l’Estat.

Per altra part, per la vessant dels joves, coincidir tot el que
s’ha dit de foment de la participació, un gran repte que tenim
dins la vida cívica, cultural i política del país, que la joventut
no se sent cridada en bona mesura, evidentment tot això té
moltes excepcions. Però com a gran colAlectiu, crec que hi ha
un repte molt important, no evidentment de corretja de
transmissió, ben al contrari, d’intentar fomentar el gust per la
política, en el sentit ample, de serveis socials, de participació
general. I crec que la participació social, d’activitats és aquest
gran camí. En tot cas, se’ls ha d’escoltar, no hi pot haver
frustracions dins aquest camí i crec que és un gran espai per
córrer.

L’altre repte, vostè ho deia, és transversal, és el tema
laboral. També s’ha de fer un treball que per ventura és en
combinació, evidentment, amb la conselleria, però no es pot
perdre en cap moment de vista. Per altra part, en general, veure
la dificultat d’afrontar tots aquests reptes, la dificultat també
que cada persona és un món i la joventut és especialment
gelosa de què no la vulguin ni adoctrinar, ni dur cap un camí
que no hagi triat personalment, com és natural i això també s’ha
de respectar. 

I confiar molt en aquesta gestió i donar-li l’enhorabona i
molt de coratge per dur-la a terme. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Boned per un temps
de 10 minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Amb el risc de ser reiteratiu,
agrair-li les explicacions i la presència al Sr. Conseller, sobretot
en una tarda tan tempestiva com la que tenim avui. 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 2 / 4 d'octubre del 2007 11

 

Bé, jo crec que hi ha un punt que és essencial i que marca
bastant la diferència de la importància que se li dóna a les àrees
que vostè ocupa, Esport i Joventut, aquest govern respecte
d’altres. El fet que tengui una conselleria específica, el fet que
vostè estigui dedicat a aquestes dues àrees, jo crec que marca
la importància que se li pretén donar per part d’aquest govern
a aquestes dues àrees.

Vostè ha fet referència a la seva intervenció..., abans vull
parlar d’una altra diferència que hi havia. Havíem tengut la
sensació que els temes esportius i de joventut fins ara havien
estat subjectes a una certa incongruència i que eren manejats a
salt de mata, en funció de circumstàncies, més que seguint una
previsió, un programa i una feina a mig i llarg termini, com el
conseller ha comentat en la seva intervenció. Ha patit d’una
incongruència en gestió pressupostària, sobretot això també.
Desitjar que a partir d’aquests moments i amb una conselleria
específica es pugui gestionar amb més seriositat, amb més rigor
sobretot, aquest pressupost que ha d’anar destinat realment a
l’esport i com vostè mateix ha dit, no només als esportistes
d’elit que necessiten la seva atenció, però sense oblidar-nos mai
de l’esport base a les nostres illes. Sobretot tenint en compte
que som illes i que hi ha diferents territoris aïllats que
necessiten de molta colAlaboració per part de les autoritats que
manegen els temes d’esport i de joventut.

Ha parlat vostè d’infraestructures i ho ha lligat una mica
amb la promoció turística. Hi estam d’acord, jo tal vegada faria
una consideració. Desitjar que des de la seva conselleria es
permeti que aquest concepte, que tots hi estam d’acord, arribi
a totes les illes i que totes tenguin aquelles infraestructures que
es necessiten perquè puguin tenir no només la utilització per als
residents i esportistes d’aquí, sinó que en algun moment puguin
servir perquè esportistes de la resa d’Europa i d’altres indrets
tenguin l’oportunitat i vegin que a les nostres illes poden
practicar aquest esport a determinades èpoques que a casa seva
és pràcticament impossible.

Parlant d’infraestructures, he sentit que abans un altre
portaveu li demanava que vostè colAlabori amb tots aquells que
li demanen infraestructures. Jo li diria que amb tot allò que es
pugui, però sense perdre els papers, Sr. Conseller, no sigui que
trabuquem abans d’hora. Per tant, una mica de seny jo supòs
que seria desitjable. A més és curiós perquè el mateix portaveu
ha fet referència a 12 milions d’euros, parlava de Formentera
i no deixa de ser curiós que quan governava el seu partit a
Formentera i hi havia aquests 12 milions, varen desaparèixer
aquests 12 milions i ara que no governen els tornen a reclamar
a qui no se’ls va emportar de Formentera. Per tant, és desitjable
que vostè tengui aquest equilibri necessari per gestionar totes
aquestes qüestions...

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sra. Presidenta, protest.

EL SR. BONED I ROIG:

... I en tema de joventut també dir-li que estic content de
sentir que els problemes de la joventut no són com fins ara,
només lligats a habitatge. Efectivament, fins ara parlar de joves
era penjar-los l’etiqueta: “jove- Hipoteca Jove”. Des del

Govern no hi havia més política pràcticament que aquesta.
Efectivament, la joventut té altres problemes, altres inquietuds
i és bo saber que hi haurà una conselleria que serà aquest nexe
d’unió per ajudar-los a complir les seves inquietuds i resoldre
els seus problemes.

Esperam que sigui profitosa la seva gestió al llarg d’aquests
4 anys, novament agrair-li la seva presència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Per part del Grup Parlamentari
Popular...

EL SR. MAYANS I SERRA:

Per alAlusions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per alAlusions, no he sentit alAlusions.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Evidentment, no ha dit el meu nom, però ha dit coses que jo
havia dit. Per tant, implícitament s’ha dirigit a mi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vull entendre que està dins un debat parlamentari de la
comissió. Per tant, continuarem amb la comissió, tal i com
estava prevista.

Pel Grup Parlamentari Popular intervé el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Demanaria que en la seva
coneguda benevolència, permeti que siguin dos els portaveus
del grup, tot i que són dos els departaments els que dirigeix el
conseller i que avui tan amablement és aquí amb tots nosaltres.
Per tant, si vostè no hi té inconvenient, fent una interpretació
generosa del Reglament, demanaria que la portaveu fos la Sra.
Catalina Palau i la Sra. Sandra Morell successivament pel
temps de 5 minuts cada una d’elles.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Diputat, efectivament aquesta presidència procurarà
ser benèvola i en aquest cas concret que vostè planteja no hi ha
inconvenient perquè intervenguin les dues portaveus del Grup
Popular per un temps de 5 minuts cada una d’elles.

Gràcies.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller,
també per la seva compareixença aquí. Dir que ens hagués
agradat també de tenir l’oportunitat de conèixer els directors
generals, veig que ha vengut, no tot sol, més que res és que és
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un hàbit i un costum d’aquesta cambra fer-ho d’aquesta manera
i m’agradaria que hagués estat així.

Crec que és la primera vegada que l’Executiu autonòmic
tendrà com a conseller d’Esports un esportista d’elit, això
esperam que redundi de forma positiva en la seva gestió, donat
el seu coneixement sobre la matèria i jo aprofit l’avinentesa, ja
que no el coneixia abans, per felicitar-lo per la seva carrera
com esportista. Esper que també el pugui felicitar al llarg
d’aquests 4 anys, o quan acabi la legislatura per la seva gestió
política.

També el vull felicitar per la línia continuadora que ha
anunciat. No és la primera vegada que ho comenta. Crec que
aquests 4 anys s’ha fet una feina molt ben feta en matèria
d’esports, s’ha invertit com mai, s’ha fet una gestió brillant i se
n’han beneficiat les quatre illes, vostè ho reconeix i no té cap
necessitat de rompre amb el passat pel fet de què hi hagi hagut
un canvi polític. Però li vull expressar la decepció que m’ha
causat la seva explicació, m’ha semblat molt pobra, m’ha
semblat que vostè venia aquí a complir un tràmit, que d’alguna
manera només expressava les competències de la conselleria i
ha desaprofitat l’oportunitat de vendre’s bé i d’explicar-nos un
poc les incògnites que no s’ha aclarit. Per això em veig en
l’obligació de fer-li tot un seguit de preguntes i a veure si m’ho
pot explicar. Tots aquests temes tenen una gran repercussió
social, creen molta inquietud quan hi ha un canvi polític, sigui
el que sigui, no només dins el Partit Popular, afecten molta gent
i crec que és bo que públicament es conegui, quan abans millor,
quines seran les línies mestres i de la forma més concreta
possible.

L’anterior equip de govern va iniciar la legislatura en
matèria d’esports planificant un Pla esportiu, un document
inèdit, fantàstic, que marcava totes les pautes en tots els àmbits
que s’havien de desenvolupar. A mi m’agradaria saber si aquest
document vertebrador de la feina que es va fer abans a la
Conselleria d’Esports també el pensa fer vostè durant aquesta
legislatura i d’aquesta manera explicar detalladament quines
seran les seves prioritats d’una forma més clara.

Quant a instalAlacions. Bé, les inversions que s’han fet al
llarg d’aquests 4 anys a totes les illes han estat moltíssimes,
fantàstiques, vostè n’ha comentat alguna cosa. Però
m’agradaria saber si pensa fer un mapa de necessitats. Qui
tendrà la iniciativa a l’hora de decidir allà on van les
instalAlacions i com es fan, si seran vostès, si seran els
ajuntaments, si seran els consells insulars.

Quant a la tecnificació. Jo crec que l’aposta que s’ha fet
aquesta darrera legislatura per la tecnificació ha estat el millor
de tot. Mai s’havia apostat d’aquesta manera per la tecnificació.
S’ha descentralitzat, es va demostrar que era possible
descentralitzar-ho, sí perquè inicialment semblava que només
es podia fer a Mallorca, (...). Ara no, s’ha demostrat que es pot
fer tecnificació, fins i tot alt rendiment a qualsevol de les illes
si es disposen dels mitjans. Per tant, ens agradaria saber si
continuarà amb aquesta política de descentralitzar-ho, o voldrà
tornar concentrar aquesta inversió tècnica a l’illa de Mallorca.

Quant a esport escolar. Bé, el Govern d’abans va assumir un
cost molt important a l’esport escolar perquè el Govern central

va decidir deslligar-se’n, però aquí a nivell autonòmic no, es
varen continuar organitzant i finançant tot allò que eren els jocs
escolars, les finals de Balears que els deim. Ens agradaria saber
què passarà amb això, si aquesta coordinació i aquesta bona
disposició que hi havia hagut des del Govern amb els consells
insulars es mantendrà també. I si pensa vostè modificar la
normativa.

Quant a normativa a nivell general, es va fer la Llei de
l’esport, el Decret de federacions. Pensa desenvolupar aquesta
Llei de l’esport?

Després una de les passes més importants que s’han donat
ha estat en tema de desplaçaments. Per primera vegada s’han
pagat els desplaçaments a les competicions a les finals Balears
de tots els esports. Continuarà pagant això? Què farà amb els
desplaçaments entre les illes i la península, només es paga el
50%, podrem aconseguir amb l’ajuda del Govern central que es
pagui el 100%?

Les ajudes Illesport als esportistes i a equips d’elit. Com
seguirà tot això? Es mantendrà? Es pujarà?

L’any que ve és un any olímpic, què passarà?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, vagi acabant.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí. Ja acab, Sra. Presidenta. Gràcies. 

També és un any d’eleccions federatives, alguna iniciativa
del Govern respecte aquest tema?

Quant a grans esdeveniments esportius, vostè ha explicat
alguna cosa.

Del tema Palma Arena no ha comentat res, m’agradaria que
també hi fes alguna referència. Crec que el govern anterior li va
deixar un pla d’usos acabat, vostès ara diuen que no existeix,
que l’han de fabricar novament. 

I bé, crec que són moltes les incògnites que es plantegen, ja
en parlarem al llarg d’aquesta legislatura, però li agrairia que
expliqués el que pugui avui.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, té la paraula per un temps de 5 minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, Sr. Conseller,
encantada de conèixer-lo i tenir-lo aquí. Estic molt contenta
que el conseller de Joventut sigui una persona jove, una
persona que pugui entendre més directament la problemàtica
dels joves perquè la seva condició de jove l’apropa més al
colAlectiu.
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Crec que vostè ha estat molt encertat quan ha dit que la
política juvenil és una política transversal, crec que no hem de
perdre mai aquest punt de vista. Va ser una bandera de la
Direcció General de Joventut de l’anterior govern, perquè és
molt important pensar que aquesta és la forma adequada, si la
perdem de vista anirà malament. Vostè ha xerrat molt d’esport
i crec que és molt important pensar que esport i joventut poden
anar molt de la mà. L’esport és una cosa que pot ajudar molt al
jovent, però tampoc no ho és tot. Se’n donarà compte vostè que
joventut per si tot sol és tot un món. Són moltes coses, són
molts de temes els que afecten els joves i a mi m’agradaria que
vostè concretés una mica més perquè són molts els temes que
jo tenc dins el cap i dels que vostè no ha xerrat. M’agradaria
anar-me’n no pensant que vostè no els volia tocar o no els ha
tocat per qualque qüestió.

Aquí a les Illes Balears tenim la Llei integral de joventut,
aprovada fa un any més o manco, una llei pionera, una llei que
vàrem lluitar perquè s’aprovés i al final la tenim. És una llei
que posa les bases dels drets que tenen els joves, garantits per
llei i ara és l’hora de tenir un pla jove. A mi m’agradaria saber
quines són les actuacions que pensa fer amb el Pla jove, què hi
pensen incloure. Pensen fer un Pla jove nou, o pensen emprar
l’antic esborrany que va deixar el Partit Popular la legislatura
passada? Un esborrany que pot agilitar la feina, entenc que
vostès el voldran revisar i fer les seves modificacions, però això
per ventura podria agilitar que aquest Pla jove sigui una realitat
en pocs mesos i no allargar el procediment perquè tardem anys
en tenir un Pla jove i que és molt urgent, que a més sigui
transversal i adopti totes les mesures possibles.

També m’agradaria saber sobre el traspàs de competències
al Consell Insular de Mallorca, és l’únic consell que no té
traspassades les competències. Tot i que el procediment ara és
més fàcil, el mateix Estatut d’Autonomia ja preveu que es
pugui fer directament, la competència ja és seva, però s’ha de
materialitzar, no està fet. I a veure si els joves de Mallorca
tendran aquesta competència directament al consell insular.

M’agradaria que xerrés una mica de la problemàtica dels
joves, què en pensa vostè de la Hipoteca Jove? Era una mesura
que realment va ajudar a més de 2.500 joves en només en un
any. Si el seu govern la pensa retirar. Els problemes
d’habitatge, l’atur juvenil, els diferents índex d’ocupació
juvenil, els problemes de salut, drogodependències, malalties
de transmissió sexual. Són moltíssimes coses que afecten un
jove i que a nosaltres ens agradaria saber més o manco quines
són les seves idees, sobretot quan una persona ha fet molta
feina en temes de joventut, com és el meu cas, ja hi duc molts
d’anys, són molts els temes que s’han de tocar i tots són igual
d’importants. 

També voldria saber quina coordinació ha pensat vostè fer
amb els consells insulars en el tema de competències. Ara que
estan transferides als consells insulars, hauríem de saber què
quedarà a la conselleria, com ho faran, quina coordinació
tendran entre vostès. I em pareix molt encertat que digui que
s’hauria de fer una transversalitat tenint en compte molt el que
fan altres conselleries. Entenc que té tota la raó, però que serà
complicat. Serà molt difícil perquè si no té un delegat a cada
una de les conselleries que sempre pensi en joventut, els joves
sens dubte estam un poc en minoria. És a dir, hem de pensar

que haurem de reivindicar molt, haurem de fer molta feina. Si
em permet dir-li, veurà que és una feina preciosa, és molt
guapo ser jove i fer feina per als joves, però hi ha molta feina
per fer.

He vist que els altres portaveus han xerrat molt d’esports,
és un tema fonamental, però també ho és joventut. S’ha xerrat
molt poc de joventut i joventut és tot un món. Li demanaria,
com a jove que és, que tengués una sensibilitat especial per
aquest tema, aprofitant que té només 2 direccions generals, això
li permetrà dedicar-se molt als dos temes, això és un luxe i li
permetran a vostè lluir-se en aquest tema i així esper que ho
faci.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Ara per contestar, tal com havia
manifestat, tots els portaveus conjuntament, té la paraula el
conseller d’Esports i Joventut.

(Remor de veus)

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies. M’agradaria donar-los les gràcies a tots...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momentet, Sr. Conseller. Senyores i senyors diputats, els
pregaria una mica de silenci perquè realment arriba fins aquí la
remor de les converses i és molt incòmode per al Sr. Conseller.
Gràcies.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Els vull donar les gràcies pels ànims que meu donat i pel
suport de tots a la Conselleria d’Esports i Joventut, conselleria
que té la seva importància. I després també per les aportacions
que han fet.

Arran de segons quin tipus de punt que m’han fet, consider
que hi haurà coses que podrem millorar. Precisament quan el
representant de Formentera ha parlat de les instalAlacions, de
com ho podrem fer perquè hi hagi un desenvolupament per a
totes les illes en tema d’instalAlacions esportives i també en el
tema d’instalAlacions de joventut, podrem emprar un mateix
patró. Tenim en ment fer un pla plurianual d’instalAlacions
esportives. Òbviament quasi tothom té en ment que a cada
poble, a cada illa, a cada indret es necessiten instalAlacions
esportives. Jo sempre he manifestat que ens manquen
instalAlacions esportives tècniques i lúdic-socials. Són distintes,
però compatibles. No les podrem fer totes el primer any, ni
òbviament durant aquesta legislatura. Però sí m’agradaria dins
l’Escola Balear de l’Esport, dins l’EBE volem ajuntar tot allò
que és tècnic, o sigui tot allò que és la informació. Se suposa
que l’EBE són els que estan comptats a les federacions. L’EBE
és allà on hi ha els “cervellets” de l’esport balear, és allà on hi
ha els tècnics esportius, allà on es decideixen les beques. 
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I sí m’agradaria desenvolupar dins l’Escola Balear de
l’Esport una línia nova que seria una línia de fòrums de
discussió. És a dir, ja que tenim els millors especialistes en
esports, intentar dins de l’EBE fer uns fòrums que serveixin
com a consulta. O sigui, moltes vegades..., des de la conselleria
haurem de prendre decisions, des de la Direcció General
d’Esports haurem de prendre decisions i ens agradaria consultar
què en pensa el món de l’esport. Aquests fòrums allà on estaran
convidats, federacions, clubs, esportistes, entrenadors i pel que
veig també hauríem de posar representants geogràfics perquè
poguessin donar les seves opinions, d’aquesta manera que ens
donin documents. I no només document sobre instalAlacions
esportives, sinó també sobre criteris de selecció, de concessió
de beques, criteris d’accés als programes de l’EBE. 

Això seria una idea per intentar aquesta primera pregunta
que m’han fet en general de com intentam coordinar. Això des
del punt de vista de l’esport, això des del punt de vista de la
joventut. Aquest Institut Balear de l’Esport precisament volem
que sigui un punt de reunió allà on els joves amb inquietuds,
fins i tot els grups polítics, associacions, fins i tot pares tendran
alguna cosa a dir, puguin expressar les seves opinions
mitjançant preguntes que nosaltres els facem, o preguntes que
ells vulguin, o informació que ells vulguin fer-nos arribar i
d’aquesta manera tenir un lloc allà on nosaltres puguem
consultar i un lloc allà on ells puguin crear inquietuds. És a dir,
és molt complicat que tenguem un delegat de Joventut a cada
una de les conselleries, però hi ha una altra manera d’acollir la
iniciativa i és que enlloc d’esperar que les conselleries facin
alguna cosa, fer que els joves facin alguna cosa i donar-los un
lloc, un espai de discussió, un espai allà on ells puguin aportar
les seves idees, se’ls escolti, es pugui recollir a un document i
jo després ho pugui expressar als altres consellers, creim que és
una manera bona d’incentivar la participació dels jove si
sobretot que tenguin un punt allà on els puguem escoltar. Això
és a nivell genèric.

Ara intentaré contestar les preguntes. M’han fet una
observació de què he estat poc específic. També és una
conselleria nova, jo crec que les coses s’han de començar per
on s’han de començar i si jo fos la continuació d’una
conselleria allà on els programes ja estan fets, jo podria dir faré
això, seguiré, o no continuaré. Però si és una conselleria nova,
Esports i Joventut, amb un conseller nou, el que he volgut fer
primer de tot és explicar la filosofia i ja veurem què aplicaré.
Ara som, com han dit, una conselleria independent i jo som una
persona que només he de pensar en esports i joventut. A
propòsit he volgut expressar com a primer contacte que hem
tengut en aquesta comissió era la filosofia que tenim. Se suposa
que de la manera com jo veig les coses, després les
desenvoluparé. Aquesta era la idea que volia expressar, no és
que hagi estat genèric, és que han estat línies de pensament o
línies de com veig jo les coses i després aplicar programes.

L’esport base. Hi ha moltes maneres de fer incidència sobre
ell. Quina és la primera incidència? La primera incidència
òbviament és fer activitats dirigides a l’esport base. Fins ara la
Direcció General de Joventut ha organitzat les finals de les Illes
Balears de l’esport base. Volem continuar fent aquestes finals,
crec que són necessàries, coordinant-nos amb els consells que
són els que fan les finals de cada una de les illes. El que volem
canviar és el format. Fins ara les finals es feien el mateix dia i

això moltes vegades a segons quines federacions els causava
problemes i per què? Perquè el campionat d’Espanya era un dia
a una federació i un altre dia a una altra. Moltes vegades si
nosaltres fixam el campionat de Balears el mateix dia, tal
vegada a la setmana següent és el campionat de Balears
d’aquesta federació, però falten dos mesos perquè sigui l’altre
campionat de Balears. I clar, això a l’hora de forçar
entrenament, preparacions i demés... Simplement hem decidit
que enlloc de fer-ho tot el mateix dia, rompre. No signifiqui
que no hi hagi esports que vagin junts, o separats, però les
mateixes federacions ens han demanat si podem ser un poc més
flexibles i no hi ha cap problema. Intentarem disposar de varis
dies.

Després el Pla jove. La veritat és que el Pla jove és una de
les coses en què el director general de Joventut m’ha fet més
incidència. El Pla jove hauria de recollir totes aquelles
iniciatives, o projectes que volem aplicar al món dels joves. I
sí partirem de l’antic Pla jove. Ja ho he dit abans i ho torn dir,
les coses estan fetes, no m’he trobat una pàgina en blanc allà on
jo hagi de dibuixar i sigui tot nou. Venim d’una inèrcia, hi ha
coses apreses. Si jo intentés canviar-ho tot el primer any,
possiblement estaria un any sense fer res, els canvis radicals
són molt difícils. Partim d’una inèrcia i el que farem serà
intentar posar les idees que nosaltres tenim, en funció d’on
venim, sobretot perquè els joves estan acostumats. Això què
significa? Que l’equip del director general de Joventut està
estudiant l’esborrany, m’ha xerrat molt del Pla jove. No li puc
dir res més del Pla jove perquè jo estic esperant que em
concreti.

En el tema de mantenir ajudes a nivell d’esports i joventut
tenim la mateixa idea. Hi ha moltes ajudes que s’han de
mantenir. Són ajudes que han anat molt bé, el tema de les
ajudes entre illes, el tema de les ajudes per a promoció de
talents, el Pla d’ajuda d’Art Jove, el Pla de beques per estudiar
idiomes i demés són coses que han funcionat i òbviament les
mantindrem i si podem les potenciarem. També és una
conselleria nova i tenim un gran problema de pressupost i clar
són nous. Els pressuposts antics formaven part d’una altra
conselleria, si treim tot el pressupost ara hem de quadrar
números. Hi ha programes molt específics i aquests les tenim
molts clars. Però tota la part que estava creuada d’una
Conselleria de Presidència amb una Conselleria d’Esports, aquí
ens embulla una mica el pressupost. A més, Illesport rebia
doblers de distintes conselleries i també hem de quadrar els
números amb les altres conselleries per veure quin és el
pressupost real d’Illesport. I en això feim feina a marxes
forçades. Això és un dels motius de la no presència dels
directors generals aquí, en aquests moments estan tancats, fent
números intentant... És molt important que venguin aquí, però
també és molt important que facem política en el món de
l’esport i dels joves. I com que hem hagut de decidir, hem triat
que la cosa funcioni abans de vendre-la bé. Jo crec que abans
de vendre un producte l’hem d’haver creat. Per això crec que
és allà on han d’estar.

Les subvencions als equips. Bé, quan alguna cosa funciona,
funciona; llavors -ho he dit abans- hi ha un programa d’ajudes
tant als esportistes d’elit, que és el programa de patrocinis;
continuarà aquest programa de patrocinis. Intentarem canviar
enguany? Ja ho vaig anunciar fa quinze dies, no canviarem res,
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és un any olímpic; jo en un any olímpic no vull fer canvis que
puguin alterar, diguem, la capacitat de preparació, la capacitat
d’entrenament per poder assistir a aquests jocs olímpics.
Llavors la meva idea és mantenir les ajudes de l’any passat per
a enguany amb una sèrie de modificacions: equips que
competeixin entre ells, és a dir, que siguin del mateix esport i
de la mateixa categoria, tenguin el mateix nivell d’ajudes, i
aquests equips que han pujat de categoria òbviament se’ls
igualaran les ajudes a les categories superiors. Ja hem fet els
càlculs i demés i, bé, prest començarem a poder enviar aquestes
famoses cartes perquè ells puguin demanar els doblers per
avançat.

Bé, tot el que es demani, ajudar en infraestructures, tothom
que demani infraestructures que es facin. Bé, això és un
problema que tenim una economia limitada i no es podrà fer
tot. Ja m’agradaria a mi fer-ho tot. Com esportista i jove ja
m’agradaria que hi hagués casals de joves plenament equipats
a cada lloc i instalAlacions esportives perfectament equipades a
cada lloc de les Illes Balears. A posta allò de muntar
instalAlacions esportives i, diguem, dintre de la Direcció
General de Joventut també parlar amb els consells i amb els
ajuntaments més grans de les illes..., de les altres illes per veure
com podem ajudar amb el tema de les instalAlacions. És
complicat, són instalAlacions costoses però, bé, almenys creem
un pla que com he dit abans no sigui un pla per a ara sinó que
sigui potser un pla que puguem desenvolupar diversos anys i
que, si bé en aquesta legislatura no es pugui acabar, idò si jo
continuu el pugui continuar i si ve un altre almenys que tengui
una idea del que hem volgut fer, de quina era la planificació
que teníem i que sobretot es pugui continuar desenvolupant. 

Òbviament ara no tenim totes les instalAlacions esportives i
no tenim totes les instalAlacions per als joves que voldríem,
però si començam a fer ara d’una manera planificada i d’una
manera estratègicament pensada totes les instalAlacions d’aquí
a vuit potser hem arribat a totes aquestes instalAlacions que
voldríem tenir. Després d’aquí a vuit anys ens passarà que en
voldrem més, no?, o que ens en faran falta, o que les haurem de
modificar, però bé, almenys tenir una idea. Hi ha esports que
sempre són els grans deficitaris de les instalAlacions i, bé, (...)
que ho puguin parlar, que ho puguin dir i que almenys sàpiguen
que hi ha un pla que els contempla i que quan tenguem la
finançació o quan puguem, per terminis, anar fent idò les
puguem començar.

Esdeveniments esportius, en el tema de les infraestructures
jo hi estic d’acord. Estic d’acord que intentem aprofitar al
màxim les infraestructures que puguin aportar, que es puguin
emprar a l’hora de desenvolupar un esdeveniment esportiu. De
fet al Palma Arena en un moment determinat se’ns va plantejar
si llogar a segons quin tipus d’equips o, com que hem de fer
una petita obra, per una mica més podien quedar ja en aquestes
instalAlacions. Ens va passar que en el mundial de ciclisme es
va llogar quasi tot i hi va haver coses que després no hi eren.
Nosaltres a l’Euro Bàsquet vàrem intentar que aquestes obres
ja fossin permanents i que almenys cada vegada que vengués un
esdeveniment nou no tenguéssim el problema d’haver de fer
una altra vegada aquesta inversió, si podíem, diguem, minorar
la inversió fent una petita inversió inicial que ja quedàs en
propietat. 

Després instalAlacions més grosses, òbviament; el que passa
és que a vegades si hem de construir tot, en lloc de dur material
d’un altre lloc o en lloc d’aprofitar, diguem, altres coses que
tenim, el cost dels esdeveniments esportius es dispara. Llavors
jo som partidari d’intentar emprar esdeveniments esportius, sí,
per poder comprar o per poder crear instalAlacions, per poder
crear infraestructura, sí, però tampoc no anem només a això
perquè en el mundial de windsurf hi va haver coses que vàrem
haver de dur dels clubs nàutics d’aquí, i òbviament si ho
haguéssim hagut de comprar únicament perquè quedàs a
Formentera tot el cost s’hagués disparat moltíssim més i no
haguéssim pogut fer un mundial de windsurf; jo crec que a
vegades s’ha de cercar un equilibri entre que es puguin fer les
coses i que les coses no ens costin massa.

Bé, els centres de tecnificació. És vera: els centres de
tecnificació jo som partidari, bé, aquesta conselleria és
partidària de no concentrar-los, ni a Mallorca ni a Palma. És
pragmàtic? Només en aparcament ens hauríem de gastar un
munt, i si jo he dit en aquesta intervenció que crec que falten
instalAlacions esportives tant per a ús d’elit com per a ús,
diguem, recreatiu, idò potser és bo que aquestes
instalAlacions..., fer centres de tecnificació específics separats
i que en el lloc on es facin s’intenti combinar aquest equilibri
entre l’esport de tecnificació amb l’ús després, diguem, social.
Això és una de les filosofies que volem aplicar al Palma Arena;
el Palma Arena volem arribar a un acord i estam parlant d’una
sèrie de convenis tant amb la Federació d’Atletisme com amb
la Federació de Ciclisme perquè es puguin compatibilitzar l’ús
del Palma Arena per usos, diguem, tècnics, per l’Escola de
Ciclisme i també per usos socials, perquè es puguin allà fer
activitats d’altres tipus. Bé, idò, això és la idea, i la idea és que
si construïm una instalAlació idò hi hagi aquest doble ús.
Òbviament és una instalAlació amb una orientació tècnica, la
prioritat serà per la part tècnica, però òbviament no tota
l’estona s’està entrenant; hi haurà buits en què no hi haurà res
i això que estigui per a ús...

I això és compatible amb una descentralització de les
instalAlacions: intentar que no només estiguin concentrades a un
lloc, perquè per exemple en els Príncipes de España tenim un
problema que és ja no hi cabem; està concentrat, hi ha un
institut i l’institut ja quasi no hi entra, un curs més i ja no tenim
lloc. Idò el que hem d’intentar és que...; a més, molts d’esports
junts, molts d’esports concentrats allà... Ja he dit abans que
possiblement hem arribat a un final d’una maduració, d’una
fase, d’un cicle esportiu, i els Príncipes de España ho reflecteix
perfectament. Els Príncipes de España va funcionar moltíssim
fa deu anys, va ser el que va ajudar que molts d’esportistes -
entre ells jo- sortíssim, però ara ja s’està quedant petit per ficar-
ho tot allà dins. Llavors sí, ens hem d’obrir i hem d’intentar que
hi hagi més centres de tecnificació.

I el centre de tecnificació és un centre on van els millors.
Què significa?, que jo estic convençut que hem de posar centres
de tecnificació a totes les Illes; el que passa és que com tries
quins centres de tecnificació fas a cada lloc? Un centre de
tecnificació té el seu sentit quan concentres els millors
esportistes perquè entrenin entre ells. En el cas que hi vagi de
gent de bàdminton, si ells competeixen en els entrenaments
com que tenen molt de nivell van millorant; si el que fas és fer
un centre de tecnificació de bàdminton un a cada illa, el que fas
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és separar els millors i el nivell d’entrenament és menor.
Llavors el que s’ha fer és nuclis de tecnificació on ja tenguem
una part desenvolupada d’un nivell, és a dir, si per exemple el
nivell de tir amb arc a Eivissa té un centre de tecnificació molt
desenvolupat perquè sobretot hi ha un campió olímpic del 92
que ha vengut a viure a Eivissa, a més de tenir un altre integrant
de la selecció nacional espanyola que també viu allà, idò
donem suport al centre de tecnificació de tir amb arc. Jo crec
que seria una errada intentar fer un centre de tecnificació a cada
lloc perquè al final què passa?, que de gran entrenador només
n’hi ha un. Òbviament el que sí hem de fer és que les altres illes
puguin tenir aquests cursos de formació i que puguin anar a
Eivissa i que puguin amarar-se d’aquest entrenador perquè
després a les seves illes, a un nivell que ja no sigui de
tecnificació, puguin desenvolupar aquest esport. Això és un
concepte o una manera, diguem, de poder aplicar els centres de
tecnificació en aquestes illes.

Bé, Illesport, com l’hem trobada? L’hem trobada molt
endeutada. Jo no em posaré a parlar de si l’endeutament era
necessari o no era necessari, si l’endeutament és bo o no és bo.
Jo crec que l’endeutament és el que hi ha i el que hem de fer és
partir d’aquest punt, que hem trobat l’endeutament i ara
intentem solucionar el que ens hem trobat. Per què es va
endeutar?  Mira, idò es va endeutar..., supòs que els seus
motius tenien d’endeutament, no crec que haguem de mirar,
sobretot en el cas concret d’Illesport, cap enrere, jo crec que
hem de mirar cap endavant. Hem pres una sèrie de mesures per
poder, diguem, que els clubs i les federacions que reben ajudes
d’Illesport no tenguin problemes; llavors crec que hem de tirar
endavant. Òbviament l’endeutament és alt, ho vaig explicar en
roda de premsa fa una setmana, i sí que necessitarem l’ajuda de
la Conselleria d’Economia per alleugerir una mica aquest
endeutament. La idea és que això continuï funcionant i, bé,
mirar endavant més que mirar enrere; jo crec que el que hem de
fer és començar a caminar, el Govern m’ha dit que tendré tota
l’ajuda necessària per treure aquest tema endavant i jo confii i
crec que el que hem de fer és donar seguretat als clubs,
seguretat a les federacions i seguretat als esportistes, que és allò
que m’he proposat i allò que hem anunciat en aquesta roda que
vàrem fer.

Foment dels hàbits saludables, l’esport salut, l’esport base.
Bé, en la meva intervenció jo vaig parlar, he parlat, del teixit
esportiu. Què és el teixit esportiu?, el teixit esportiu són els
entrenadors, són els monitors, són els clubs, són les
federacions; són, diguem, tot aquest grapat de persones que
viuen i que mouen el món de l’esport i que si ells existeixen, si
els donam suport, hi ha gent que farà esport, i només d’elit. Si
existeixen clubs esportius, si existeixen entrenadors, si
existeixen monitors, farà que hi hagi nins que facin aquest
esport. On és impossible que facin esport és un lloc on no hi ha
ni un entrenador, ni un monitor, ni molt manco una instalAlació;
això no es podrà fer. A posta els hàbits saludables és un hàbit
que es reflecteix precisament gràcies al fet que existeixen
aquests clubs, aquests monitors, aquests professors d’educació
física que incorporen aquests hàbits a les seves unitats
didàctiques. Jo crec que allò important és donar suport a aquest
teixit; a posta dintre de l’Escola Balear de l’Esport, dintre de
l’EBE, hem creat quatre àrees d’actuació. Una és la part de
formació, d’investigació, en la qual volem desenvolupar una
biblioteca o, bé, distintes biblioteques -ja n’hi ha una-, cursos

de tècnics esportius, seminaris i conferències i projectes
d’investigació tècnics, perquè aquí es puguin anar formant
aquests entrenadors, aquests monitors que després ajudaran que
amb la seva labor dia a dia, a peu de pista, a peu de camp, idò
ajudin a fomentar els hàbits saludables a l’esport. 

Després també hem parlat de la relació que hi ha entre el
consell i el Govern a l’hora de coordinar polítiques..., la
política esportiva que no es trepitgi. Bé, nosaltres hem parlat
tant amb segons quins ajuntaments, que ja ens hem reunit,
entrevistes que hem tengut amb els regidors d’esports, amb el
consell i nosaltres, per intentar, dintre del que és la línia de vida
de l’esport, diguem d’un esportista que potser arriba a l’elit o
no arriba a l’elit però que també potser al llarg que va
evolucionant en la seva vida passa per distintes fases de
realització de l’esport, també no és qüestió aquí d’explicar-ho
tot, però de 0 a 2 anys tu fas un tipus d’esport i l’esport et
serveix per una cosa que no és el mateix que de 12 a 18, que
potser fas esport de competició o esport recreació o simplement
esport salut, que quan tens de 30 per amunt, o quan en tens 50,
que el que fas és cercar la senectut o cercar la competició d’alt
nivell de veterans, que aquí també en tenim, de nivells, no? Jo
crec que és això, és la coordinació, és plasmar quins esports o
quins distints cicles de vida o quins distints esports
caracteritzen cada cicle d’edat i, a partir d’aquí, definir qui
s’encarrega de cada un d’aquests esports i com els podem
donar suport o com ho podem fer i (...). Òbviament ja no
parlam d’esport d’elit ni parlam d’esport base, parlam d’esport
de socialització, d’esport de desenvolupament, d’esport salut,
d’esport de competició, òbviament, però esport de competició
federat no és el mateix que l’esport d’alta competició, i potser
l’esport d’empresa és un altre. Idò tot això d’aquí ho hem de
coordinar, no és fàcil i d’aquí el que haurem de treure són les
línies d’actuació a llarg termini perquè el vaixell és gros.

Bé, les seleccions esportives nacionals. Les seleccions
esportives nacionals, i això hauré de dir que és més una opinió
meva personal i d’un entorn més que d’una conselleria, perquè
és un tema que no hem tractat, bé, l’hem tractat però molt
superficialment, jo les definiria com a..., jo crec que són bones
les seleccions nacionals des del punt de vista que potser ens fan
sentir en un moment determinat que representam unes illes o
que representam una comunitat, i podem interactuar amb altres
comunitats i, diguem, sentir-nos nosaltres, ells (...), tenim una
relació que això és el que és l’esport, però òbviament el que jo
no consider les seleccions nacional és com un punt de conflicte
i un punt d’enfrontament. Jo crec que l’esport és universal,
l’esport ajunta nacions, ajunta pobles, hi ha quinze dies cada
quatre anys que l’esport quasi marca la vida del món, que són
els jocs olímpics, en els quals des de fa molts d’anys no hi
hagut atemptats, ni hi ha hagut guerres, ni hi ha hagut..., hi ha
la pax olímpica, que es va fer famós, i jo crec que les
seleccions nacionals han de servir per a això.

El tema de si són necessàries, no són necessàries, si
legalment ho són o no... Jo no ho sé, jo puc opinar com
esportista però no com a jurídic; llavors que m’ho diguin i una
vegada els que en saben, del tema, del que s’hauria de fer amb
això que em diguin l’opinió. Jo opín des del punt de vista
esportiu i jo crec que a nivell (...) esportiu l’esport ha de servir
per unir i també per representar-nos, i si juga les Illes Balears
contra Catalunya, idò nosaltres ens sentim com a més poble,
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ells també, i de passada ens serveix per tenir una germandat o
per tenir una relació ja que ens serveixi per sentir-nos més
germans, idò perfecte. Però ja dic que és una opinió totalment
personal, més que una opinió de la conselleria, però l’he volgut
contestar perquè, com que ha fet la pregunta, l’he volguda
contestar, diguem, com a responsable d’esports.

Després... Hem parlat de l’esport turisme, que és molt bo
compaginar l’esport i el turisme. Jo crec que sí, jo crec que una
de les coses que més ens pot ajudar a lluitar contra
l’estacionalitat del turisme a les Illes Balears és precisament
l’esport, no l’esport d’elit, òbviament, sinó que em referesc a
l’esport d’oci actiu, de turisme esportiu, diguem l’esport
dinàmic, i sí que hem d’aprofitar -és el que he dit al principi-
hem d’aprofitar aquests grans esdeveniments esportius, fins i
tot els nostres grans esportistes per intentar atreure, diguem, la
pràctica esportiva a les Illes.

Bé, he parlat del pla plurianual. El Grup Socialista m’ha
parlat de les instalAlacions; és un pla plurianual, jo ja he dit
quina és la manera com ens agradaria desenvolupar-lo: reunir
totes les parts implicades i sobre aquest fòrum per intentar-lo
fer allà, i intentar d’aquesta manera fer un pla plurianual que
puguem presentar, intentar després cercar la finançació
necessària i a partir d’aquí intentar construir-lo i, sobretot, que
sigui un pla que marqui unes línies generals de cap a on volem
anar en el tema d’instalAlacions.

En el tema de la continuïtat, en el tema que em donau les
gràcies per fer una política de continuïtat, jo ja he dit que
colliré allò bo que s’ha fet abans i ho incorporaré a la nostra
manera de fer les coses. Els viatges entre illes, que era una de
les preguntes que també m’ha demanat, idò els continuarem,
òbviament, perquè ha estat una cosa bona que s’ha fet i a més
el programa de patrocini esportiu ha estat una cosa bona, idò
continuem-lo. El programa d’ajudes a esportistes d’elit de
segon nivell, idò el programa d’ajudes a esportistes de les Illes
Balears, el POEB -encara no m’he après el nom-, idò aquest
programa que no és de patrocini d’esportistes que són els grans,
que també serveix perquè tenguem més possibilitat de gent que
vagi als jocs olímpics, idò també chapeau i anem cap endavant,
que jo crec que és un bon programa.

El tema del programa de tecnificació també ha estat un
programa que heu impulsat molt a nivell de l’Escola Balear de
l’Esport; jo crec que encara l’hem d’impulsar molt més.
L’Escola Balear de l’Esport tenia programes per a cada una de
les disciplines i jo crec que hem d’incorporar nous programes
en funció possiblement d’aquests nuclis de tecnificació que
podem desenvolupar, que jo crec que els nuclis de tecnificació
han de ser programes de tecnificació dintre de l’EBE, que hi
hem de donar suport, òbviament, a mesura de la maduresa del
propi esport. Però sí que en tenim, tenim una sèrie..., estam
parlant amb una sèrie de federacions que estan interessades a
desenvolupar un programa de tecnificació propi per a elles i
aquí estam fent aquesta feina.

Bé, l’esport escolar ja he contestat que sí, que el
continuarem fent, amb la característica que el volem
descentralitzar i que no tot sigui el mateix dia.

Llei de l’esport. La Llei de l’esport l’hem de reglamentar
ara. Com a novetat a mi m’agradaria, dintre d’aquest fòrum de
discussió de l’Escola Balear de l’Esport, ficar precisament un
fòrum de discussió sobre la Llei de l’esport i la seva
reglamentació en el qual pugui participar tothom i que ens
vagin passant informes sobre determinats aspectes perquè els
tenguem en compte en aquesta reglamentació. Jo crec que és
molt important obrir l’esport a tota la societat o a tot el teixit
esportiu que hi vulgui participar. També tenim intenció que fins
ara no hi havia, dintre del tribunal de justícia esportiva, no hi
havia un secretari permanent sinó que era un grup que es reunia
i que després, quan aquest grup no estava reunit, era difícil
contactar amb ells; idò potser hem de posar la figura d’un
secretari permanent que només serveixi per fer de tribunal de
justícia esportiva, sinó que també ens serveixi, diguem, per
poder fer determinades consultes i que no haguem d’esperar
potser quinze dies el que ells ens deien, que moltes vegades
entre que arriba la solAlicitud i que ells se n’assabentaven
passava una setmana i tenien poc temps per fer la resolució. Jo
crec que la figura del secretari és important, ells ens ho varen
demanar. També ens varen demanar que ampliàssim aquest
nombre de persones que poguessin fer feina en això i jo crec
que hem d’aprofitar la Llei de l’esport per tenir un grup
d’experts en llei de l’esport i que a més ens serveixi, ja que la
tenim, idò que ens serveixi tant per reglamentació com per
desenvolupament.

A nivell de les eleccions federatives és vera, estam en any
olímpic i quan acaba l’any olímpic hi ha les eleccions de les
federacions; fins i tot n’hi ha algunes que crec que es volen
avançar, sobretot tots aquests que no participen en els jocs
olímpics. La figura del secretari, encara que hi ha gent que és
molt experta, ara ens trobam amb el problema que ha canviat
una sèrie de coses, i a posta volem posar aquest secretari full
time, perquè ajudi que aquestes eleccions es puguin
desenvolupar.

El Pla Arena, el pla d’usos del Palma Arena. Bé, del Palma
Arena es varen deixar moltes coses. En un principi valia una
cosa; se’ns ha disparat, pel que sigui, la quantia del deute, i
això significa que potser els doblers que podíem destinar a la
gestió del Palma Arena baixen una mica. Llavors el pla
d’usos..., jo he estudiat el pla d’usos, la Federació de Ciclisme
també m’ha passat un pla d’usos, la Federació d’Atletisme
també m’ha passat un pla d’usos; gent del món sociocultural,
educatiu, ha vengut a parlar amb jo per opinar sobre el pla
d’usos, i jo el que crec que el que hem de fer és fer un pla
d’usos, diguem, que es converteixi en un centre multifuncional;
cap aquí anava, cap aquí anava; llavors collirem el millor que
trobem de tot intentant haver escoltat totes les parts perquè
funcioni. Jo crec que el Palma Arena és un equipament que ha
d’estar a l’abast de tots, de tot tipus d’activitats i llavors el que
volem és fer un pla d’usos que vagi cap allà. És a dir que amb
això el pla d’usos antic el tenc damunt la taula, precisament el
tenc perquè avui l’estava consultat, i devora tenc tots els plans
d’usos de les altres iniciatives, que hi ha hagut molta gent que
l’ha fet voluntàriament per intentar tenir el seu forat, perquè es
preocupava, no?, però bé, jo intentaré que sigui un pla d’usos
consensuat. Segurament els plans d’usos que m’han deixat
seran part del consens, perquè òbviament partirem d’ells.
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El Pla Jove -ja estam en el tema de joventut- el Pla Jove...
Sé que el director general de Joventut està fent feina per
intentar que el Pla Jove sigui precisament el que heu descrit, on
es recullin tots els conceptes, tots el tipus de programes, tots els
tipus d’intervencions que es facin en el tema de joventut i que
sigui una espècie de mirall, o diguem que sigui una espècie de
document de consulta per saber on anam. Així com he dit que
vull línies d’actuació a nivell de l’esport, jo crec que el Pla
Jove ha de servir precisament per a això, per marcar línies
d’actuació, no només accions concretes sinó que desenvolupi,
diguem, una idea del que volem. A més jo crec que si acordam
unes línies d’actuació després les accions poden canviar molt
o poc, o en funció que hi hagi una persona se’n poden anar cap
a un costat o se’n poden anar cap a un altre, les accions
concretes, però si entre tots hem consensuat una manera de...,
cap a on anam, idò és molt més fàcil que al final...

Joves som tots. Jo no crec que el tema de la joventut hagi de
ser d’un cert partit polític o d’un altre; jo crec que hem de
consultar tothom. Això és el volem que sigui l’Institut Balear
de la Joventut, que no està creat; la figura existeix però l’hem
de desenvolupar, i una de les nostres prioritats és desenvolupar-
lo perquè sigui el fòrum on els joves puguin acudir, on
nosaltres puguem acudir per demanar als joves, i on aquest pla
jove tengui, diguem, el contacte amb la realitat. I després també
que aquesta conselleria que representa els joves pugui enviar
missatges tant a les altres conselleries com a les altres
institucions del que pensen els joves; per exemple, el tema de
l’Observatori de la Joventut, òbviament, no és que tenguem una
idea o l’hem pensat amb ell, és que precisament això és una de
les parts que formaria..., o una de les funcions que tendria
l’Institut Balear de la Joventut.

Bé, problemàtica dels joves. M’heu dit que he estat jove i
que som jove; bé, amb 35 anys ja estic a les acaballes de la
joventut, i l’avantatge és que molts d’aquests problemes que
m’heu dit que explicàs són problemes que acab de tenir jo i de
passar recentment. És vera, és vera: hi ha una gran
problemàtica tant a nivell laboral, com a nivell de formació,
com de malalties, de problemes de salut, d’atur juvenil... A
posta allò de tenir en compte i allò d’intentar que aquesta
direcció general de Joventut tengui una política transversal.
Tota aquesta problemàtica per un lloc la podem tenir reflectida
gràcies a aquest observatori com definiu vosaltres, aquest
observatori en el qual tenguem la informació directament dels
joves, a part que també hi hagi, diguem, especialistes que
puguin colAlaborar en un moment determinat o se’ls pugui
demanar la seva opinió. I aquesta política transversal
precisament és per poder donar solucions a aquests problemes.
M’heu dit problemes de salut, o de malalties..., bé, les ETS i
demés; clar, això té molt a veure tant amb el programa
d’informació que nosaltres volem desenvolupar, però també
amb mesures que es prenguin des de la Conselleria de Sanitat,
efectivament, perquè si al final ho he de fer jo hi ha coses a què
no arribarem. En el tema de formació, òbviament tant en
cultura si és formació bàsica com, si és formació laboral, amb
la Conselleria de Treball, idò també hem d’arribar a aquesta
coordinació.

I en les altres problemàtiques dels joves la idea és intentar
trobar, diguem, localitzar el problema i, a part de localitzar el
problema, també intentar donar la solució mitjançant accions de

govern que estiguin caracteritzades per accions que prenguin
cada una de les conselleries en les quals tenguin competència.

I, bé, el tema de les transferències als consells insulars, i en
aquest cas concret també m’ho ha demanat per al Consell
Insular de Mallorca. Bé, amb el Consell Insular de Mallorca -ja
tenim una sèrie de reunions- hem arribat que primer de tot
començarem a reglamentar aquí, des de la Direcció General de
Joventut, perquè encara no està del tot coordinat com es farà la
transferència, sobretot perquè continuen amb els mateixos
problemes que varen tenir fins ara, i del que sí estam parlant és
a veure com..., ara en aquest moment la primera mesura que
estam intentant prendre és veure si ells reglamenten i nosaltres
supervisam, o si reglamentam nosaltres directament, però la
idea és intentar trobar una coordinació perquè en un futur la
transferència es faci el més fluïda i fàcil possible.

Després quant a les transferències que ha tengut amb petits
serrells, idò sí que les haurem d’estudiar puntualment, perquè
per exemple en el cas de transferències de segons quin tipus
d’instalAlacions de joves, albergs i demés, idò hem fet la
transferència però tenim un problema que el conveni està firmat
a tres bandes, i tots tres volem estar a la gestió i demés, i aquí
hem de solucionar aquest tema de conveni; o tenim que hem fet
una transferència d’una instalAlació però el tema del
manteniment tampoc no l’hem transferit del tot bé. Llavors són
temes puntuals que anirem desenvolupant, però ara ens trobam
a nivell d’aquest tema de transferències en aquest moment
determinat.

I bé, jo no he apuntat res més. Supòs que ha de tenir un altre
torn i podré apuntar qualque cosa més.

Dir-los que sí, que és una conselleria nova, que és una
conselleria que ha començat a rodar fa poc, que té programes,
però quina és la idea genèrica? La idea genèrica és veure què
teníem i què s’estava fent, i triar el que consideram que s’ha de
mantenir i ordenar-lo. El que fem ara és ordenar la conselleria,
el tema d’ajudes les quals es donaven per tres llocs distints,
doncs anem a focalitzar-ho únicament i exclusivament a un
lloc.

El tema d’instalAlacions esportives, per exemple, que es
feien de l’EBE, n’hi havia algunes que es feien des de la
Direcció General d’Esports, altres des d’Illesport, doncs bé
anem a ficar diguem una unitat de gestió d’instalAlacions
esportives. Ara el que intentam, gràcies que hem creat una
conselleria nova, doncs intentar ordenar-la i estructurar-la i fer
un organigrama funcional on òbviament hi haurà coses noves,
però també intentarem dur les coses que fins ara s’han fet ben
fet i que, mira, si s’han fet bé no tenim per què modificar-les.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller. Ara, en torn de
rèplica, té la paraula la Sra. Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, bé, gràcies, Sr. Conseller. Aquesta diputada comparteix
la seva opinió que en aquesta primera compareixença allò que
pertoca és esbossar les línies mestres, les línies generals del que
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serà una feina de quatre anys. Entenem que arribar a un nivell
de concreció molt concret no pertoca, perquè voldria dir que en
tres mesos o en dos mesos escassos hauríeu fet la feina que heu
de fer en quatre anys, i per tant llavors sí que seria preocupant.

També una certa satisfacció en el fet que hàgiu esmentat
que per tal de saber quines són les necessitats i problemàtiques
dels nostres joves, es crearà un observatori o se li digui com se
li digui, però sí que tendrem un organisme fiable per conèixer
aquestes necessitats, pens que és molt important.

I també dir-vos que no minimitzeu el fet que només teniu
dues direccions generals, una d’elles és la de Joventut i que la
joventut és el futur i que, possiblement, per tant és una de les
més importants.

Sí, per acabar, transmetre-vos un cert temor, un cert temor
de les illes menors, no vull caure tampoc, hem parlat d’aquestes
particularitat així, diríem, de cada illa, però sí que quan es parla
de les transferències de joventut a Mallorca, al Consell de
Mallorca, automàticament les illes, en aquest cas, d’Eivissa o
de Menorca, diuen oh!; que quan es facin aquestes dotació
econòmica, que supòs que es passarà ben dotada, com ha de
ser, això no afectàs per a res la dotació econòmica de les
competències que tenen Menorca i Eivissa. Per tant,
senzillament transmetre una mica aquest missatge de
tranquilAlitat per a aquestes illes menors, i recordar això: que
Formentera també haurà de tenir les seves competències.

I res més, som conscient que teniu feina a fer, que n’hi ha
molta i que és una feina que donarà els seus fruits i que molt
prompta podrem veure els seus resultats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, no vol fer ús de la paraula. Pel Grup Parlamentari
PSM, BLOC, perdó, BLOC per Mallorca i PSM-Verds?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer agrair aquesta prolixa
aclariment i especificació de totes les preguntes que s’han fet,
crec que ha quedat ja un poc més complet probablement el
conjunt de la intervenció i la idea general que farà el conseller,
i jo, com que ho compartesc i l’únic que li he de donar és
l’empenta per dur-ho a terme, hagués fins i tot prescindit de la
paraula si no hagués estat per allò del qui tacet, consentire
videtur, de qui calla sembla que hi consent respecte de les lleis
esportives, de les seleccions esportives; és evident que nosaltres
li demanam que hi aprofundeixi, és evident que el que hem de
fer és millorar la comunitat i que l’esport és per això.

La idea que sigui universal, a mi no em consta que hi hagi
cap selecció universal, perquè no sabria contra qui jugar,
mentre no trobem un altre planeta, universal; per tant el que es
fa és per comunitats polítiques i si aquella comunitat política
sent que és una comunitat que té ganes d’afirmar-se com a tal,
tant si és Escòcia, com si és Espanya com si és el País de
GalAles o qualcú altre que hi pugui haver, o les Illes Balears o

és Catalunya, ha de tenir un camí per fer-ho perquè així és com
funciona, tampoc no ens ho hem inventat nosaltres.

Ja que vostè també feia una reflexió de caràcter personal, jo
li diré que a títol personal tenc prou afinitat amb clubs com
perquè l’hagi de menester relativament, perquè s’ha creat a
través de les comunitats polítiques, però així és com està
estructurat. I jo crec que, com a representants polítics,
precisament, hem de parlar d’ajudar els clubs, però no farem
afinitats amb clubs, en canvi, com a representants d’un país,
d’una comunitat política, és evident que sí que hem de vetllar
per ella. Per paga és una previsió legal feta a la Llei de l’esport,
és una qüestió que està ja en principi resolta i malgrat és ver
que des de l’Estat es veu amb molt d’esperit belAlicós, que no
es veu aquest caràcter positiu com jo li veig, sinó que se cerca
molt la dificultat que s’expressin aquestes seleccions
esportives, jo crec que vostè ha de fer un esforç per veure-ho en
positiu, per veure-ho com a un fet d’afirmació política i en
aquest sentit nosaltres l’animam que, no dic que hagi dit el
contrari, però m’ha donat la impressió d’un poquet estar molt
recelós, un cert recel. En tot cas, l’animam que faci un esforç,
perquè nosaltres confiam que aquests quatre serveixen perquè
no sigui només aquell partit de Malta-Illes Balears del 99 i
2003 i altres elements que hi ha hagut de seleccions esportives
d’altres esports, sinó que sigui una cosa un poc més estable i
que tengui molta més cara i ulls del que ha estat fins ara.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara també, per un temps de cinc
minuts, té la paraula el Sr. Boned pel Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument, Sr. Conseller, com se
n’ha adonat l’han acusat de brevetat i de falta de concreció, si
ho hagués a l’inrevés també l’haurien criticat, per tant no es
preocupi que la qüestió és que el que vostè digui no podia estar
bé en el dia d’avui. Però, a més, li diré una cosa: tendrà
l’oportunitat de comprovar-ho, vostè també compareixerà a la
Comissió d’Hisenda en el seu moment per explicar les seves
propostes i allà concretarà per a l’any 2008 i se n’adonarà que,
per molt que concreti, tampoc no els agradarà, per tant, vull dir
que estar dins la feina del conseller de govern, en aquest cas,
respecte de l’oposició.

I només dir-li, per acabar, una darrera cosa, vostè ha dit una
frase, ha dit que volia mirar endavant, que tenia més ganes de
mirar endavant que mirar endarrera; està molt bé, però estic
segur que quan mira endavant no veu un camí molt net ni molt
clar, segur que veu un camí que li han deixat ple de pedres, ple
d’obstacles que no faran fàcil que vostè vagi avançant, perquè
estic segur que la seva conselleria no és una excepció respecte
de tota la resta i el que s’haurà trobat ha estat una situació
caòtica en temes de finançament i pressuposts i que per tant
s’haurà d’arreglar per poder, com vostè vol, anar avançant.
Però estic segur que només que aconsegueixi que en lloc d’anar
milions i milions d’euros, com anaren la passada legislatura, a
un equip que no tenia ni tan sols la seu social en aquestes illes,
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i vostè aconsegueix que aquests milions i milions s’inverteixin
a l’esport a les nostres illes, ja serà un mèrit, ja tendrà qualque
cosa més del que han fet els altres.

Gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Per un temps de cinc minuts, té la
paraula la portaveu del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ara només parlaré jo perquè és
el que permet el Reglament. Vostè ha dit diverses vegades que
és una conselleria nova, sí, així és, però és una conselleria que
abans els temes eren a dues direccions generals, per tant crec
que hauria tengut ja temps per organitzar-se una mica millor,
desenvolupar la seva filosofia, la qual veig que aprofita
notablement els plantejaments que li ha deixat el Partit Popular.
Per tant, una pregunta que no m’ha contestat vostè era si faria
un nou pla esportiu, i pel que ha dit no li fa falta, perquè el que
li va deixar el Partit Popular, que era del 2004 al 2008, pel que
ha dit és el pla esportiu fins al 2011, perquè si vostè mateix
m’ha dit que una sèrie d’aspectes troba que s’han realitzat
correctament i que seguirà pel mateix camí, bé, jo li agraeix
molt que ho vegi d’aquesta manera, no com algun altre diputat
que ha demostrat que té una gran ignorància dels temes
d’esport i joventut i que per tant fa unes declaracions molt
desencertades respecte dels temes.

Entre aquestes, li vull també aclarir que els 12 milions de
Formentera doncs no han desaparegut en cap moment, el que
passa és que hi va haver un inepte alcalde del Partit Socialista
que no els va saber gastar en el seu moment.

Bé, tornam a joventut. Sí tenc queixes quant a dir-li que de
tota la seva explicació ha destinat uns set minuts a joventut i
trenta minuts a esports, jo personalment n’estic encantada, crec
que la meva companya no hi està tant.

I també quant a joventut, no sé si ho hem entès bé, però
vostè ha comentat de qualque manera de potenciar i activar
l’Institut Balear de la Joventut per d’alguna manera traspassar-
li la competència o la funció que ara fa el Consell de la
Joventut, que és d’integrar les associacions. No sé si ho hem
entès així, pensàvem que era un gran error per part seva, però
si no és així doncs és un malentès.

Bé, no entraré una altra vegada en matèria, tenim més
ocasions per anar comentant i fent les preguntes que trobem;
vull anunciar-li que des del Partit Popular, en contra del que
altres fan i veuen i creuen, procurarem fer un seguiment de la
seva gestió de forma seriosa, responsable, fent propostes,
suggeriments, peticions, colAlaboracions, tot allò que nosaltres
trobem que pot millorar el servei que des del Govern balear
s’ofereix als esportistes d’aquestes illes.

Pensam que en matèria d’esports s’ha de fer feina, feina i
recursos, això és el que necessiten els esportistes, no política.

I ja per acabar, m’agradaria comentar que hi ha una cosa
que sí ens preocupa moltíssim i és que, mirant l’hemeroteca,
vaig trobar unes declaracions de la Sra. Munar, presidenta del
seu partit Unió Mallorquina, que en campanya electoral
comentava que “Aspira a presidir el Govern, puesto que de
esta forma por una vez se haría justicia con los mallorquines
que representan el 80% de la población balear y que en
muchas ocasiones se han visto perjudicados por un intento del
Ejecutivo de favorecer a Menorca, Ibiza y Formentera a costa
del expolio de Mallorca para lograr los votos de los
ciudadanos de estas tres islas”. Miri, jo em sent ofesa i
insultada davant aquestes ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, li prec que se cenyeixi al torn, que som a un
torn de contrarèplica al Sr. Conseller. El Sr. Conseller no pot
contestar perquè no ha vengut per a aquest tema.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Ell té tot el temps del món, jo no. Simplement dir, ja per
acabar, que m’agradaria que ell, com a membre d’aquest partit
polític, però que ara mateix té un càrrec amb responsabilitat
sobre totes les Illes Balears doncs, no sé què pensa, però
almenys que no dugués a terme aquest tipus de política.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

És el meu darrer torn, donar-vos les moltes gràcies una altra
vegada pels vostres ànims, per la vostra comprensió i per les
vostres aportacions. Crec que sí, que hem d’escoltar tothom i
dit amb unes paraules una mica més tosques, qui és agraït pel
que troba ben fet, doncs és bé el que és.

I amb això començaré, el pla esportiu el que he dit és que
hi ha coses que mantindré, hi ha coses que faré noves, llavors
això significa que el pla esportiu serà nou; òbviament
mantendrem el que ha funciona, però el que passa és que hi
posarem noves línies, l’avantatge és poder avançar i òbviament
llevarem coses que no han funcionat o que podem trobar una
altra manera que funcionin millor.

És ver que és una conselleria nova, és ver que fa poc temps
que hi som, però vàrem tenir una feina amb l’Eurobasquet, que
vàrem estar quasi un mes dedicats a l’Eurobasquet, perquè
l’Eurobasquet no ens el vàrem trobar amb les millors
condicions possibles, el que passa és que bé, era una prioritat,
diguem que era un enganxament entre l’antic govern i el nou,
ens vàrem bolcar allà i hem tengut un mes menys que la resta
de conselleries, perquè clar, aterres i a les (...) setmanes tens un
Eurobasquet, vàrem fer la feina, aposta tal vegada no tenc tant
(...).
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Sí que hi ha concrecions, però clar podríem estar tres o
quatre hores si he de dir tot el que hem concretat, quan vulgui
m’ho pot demanar que jo li diré, ja més detalladament,
cadascun dels plans, perquè sí que ja arribam a nivell de
programa, sí que arribam, ja hi ha programes que tenen accions
puntuals ficades dins. El que passa és que, clar, amb aquesta
política d’estudiar per saber què és el bo, doncs ho hem hagut
d’estudiar tot, el més fàcil hagués estat ho tall tot, ho llev tot i
arrancada nova, no? Però clar, el que hem volgut ha estat
estudiar en el punt que estàvem, tant a nivell de polítiques que
es feien com a nivell de deute que teníem, perquè és ver, hi ha
deute; jo no hi vull entrar a la polèmica del deute o no deute,
les pedres ja intentarem botar-les com puguem, però bé, se
suposa que som els d’esports i joventut, som els que més
facilitat tenim per botar les pedres, llavors intentaré veure com
ho podem fer.

El tema de les illes menors, doncs prenc nota, jo no veig,
però bé, prenc nota i podrà donar aquest missatge que ho ha dit
i que ho recollim.

El tema de les seleccions nacionals, jo representant Espanya
he representat les Illes Balears i he representat les Illes Balears
a encontres internacionals i he representat Espanya a
competicions internacionals; jo crec que si les seleccions
nacionals s’acosten cap a l’esport funcionen perfectament i
quan s’embruten és quan se’n van cap al costat de la política.
Jo crec que el que hem de fer és que l’esport sigui esport i que
això es decideixi a un altre lloc i com a esportista i com a
conseller d’Esports el que vull és que si hi ha una selecció
nacional li donaré suport, si hi ha un integrant, una persona a
una selecció nacional que no sigui de les Illes Balears també li
donarem suport i el que hem d’intentar és que puguem emprar
totes les eines que dóna l’esport per poder fer el màxim de
sentiment de nació, diguem d’espectacle esportiu, de relacions
amb altres comunitats, de relacions amb altres nacions, jo crec
que l’esport ha de ser un mecanisme integrador. I des d’aquest
punt de vista ..., o sigui, també existeix la selecció europea.

El tema del Consell de Joventut i el tema de ..., no és el
mateix, de fet el Consell de la Joventut tendrà molt a dir dins de
..., però el Consell de Joventut és una cosa més de fora, jo el
que vull és una cosa més propera meva, més de consulta
diguem, més que em passin informació tècnica. Els joves
sempre pareix que no se’ls consulta i jo el que vull donar és
major redacció d’aquests informes que pugui tenir.

I ja està, donar-vos les gràcies, supòs que hi ha un camí de
quatre anys per endavant, tendrem molta relació. I acabar amb
el tema d’esports i de joventut, és que m’han demanat molt més
d’esports que no de joventut, jo he posat tot allò de joventut a
un lloc i he posat tot l’esport a un altre i em sumen moltes més
fulles d’esport que no de joventut, he anat intentant contestar
cada cosa que he apuntat. Però bé, tenim molts més dies, molts
més debats, moltes més propostes que ens fareu arribar; jo estic
encantat que em faceu arribar totes les propostes possibles, que
Esport i Joventut sigui el futur, com diu, que l’esport sigui un
orgull, perquè per a la comunitat els nostres esportistes crec
que, siguin els que siguin els partits polítics, estam contents que
guanyin, que siguin allà i aquesta és l’orientació que li vull
donar.

Estau tots convidats a participar en aquesta conselleria, amb
totes les vostres ajudes, els vostres parers, les vostres
aportacions seran benvingudes i bé, començam el recorregut
d’aquests quatre anys.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Conseller. I una vegada esgotat
l’ordre del dia d’avui, només agrair al conseller i a la persona
que l’acompanya la seva presència aquí.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Gràcies, senyors diputats.
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