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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors, començarem la sessió d’avui, i en
primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions. No hi
ha substitucions, pareix.

Per tant passam al primer punt de l’ordre del dia...

(Intervenció inaudible)

Molt bé, Sr. Diputat.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1700/07, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a acord per tal
que les pistes de l'Aeroclub de Menorca puguin ser
utilitzades pels equips de Fórmula 1.

Passam, per tant, com dèiem, al primer punt de l’ordre del
dia, que consisteix a la Proposició no de llei RGE núm.
1700/07, del Grup Parlamentari Popular, relativa a l’acord per
tal que les pistes de l’Aeroclub de Menorca puguin ser
utilitzades pels equips de Fórmula 1. 

S’ha presentat una esmena a la proposició no de llei per part
del Grup Parlamentari Socialista, amb RGE núm. 2791/07.

Per defensar la proposició no de llei intervé l’Hble. Diputat
Sr. Gornés. Per tant té la paraula per un temps de 10 minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com expòs breument a
l’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei
l’Aeroclub de Menorca és una societat privada que actualment
gestiona allò que es coneix amb el nom d’Aeroclub de
Menorca, unes pistes destinades a l’ús aeronàutic que estan
situades entre Maó i Sant Lluís. Aquestes instalAlacions de
qualque manera són un referent dins aquesta modalitat
esportiva a la nostra illa, que recentment han gaudit d’una sèrie
de reformes amb ajudes del Consell Insular de Menorca,
concretament, per millorar la seva pista, i aquestes inversions
que ha fet l’Administració pública en aquestes instalAlacions
reverteixen evidentment en una millora del servei que, com a
contrapartida, les persones que gestionen aquest aeroclub, com
a contrapartida, dic, a aquestes inversions ofereixen un servei
de vigilància forestal contra incendis durant l’estiu.

He de dir que aquestes pistes, tot i aquest servei públic que
ofereixen, són titularitat del Ministeri de Defensa, i açò de
qualque manera els obliga a seguir unes normes, unes pautes
quant a altres usos que no venguin directament estipulats per
l’acord original de cessió de l’ús d’aquestes pistes. 

Recentment l’aeroclub ha pogut fermar una sèrie d’acords
amb les principals escuderies de Fórmula 1, que estan
interessades en aquestes instalAlacions per poder dur a terme les
seves proves, les proves dels prototips dels cotxes de Fórmula
1 en aquestes instalAlacions, perquè reuneixen una sèrie de
condicions tècniques que les fan idònies per a aquest tipus de
proves. Açò al nostre entendre implica un benefici molt directe,
primer per l’aeroclub, perquè cada vegada que una escuderia
arriba a Menorca paga, diguem, un cànon que ajuda a sufragar

les despeses que l’aeroclub té per oferir el servei, per exemple,
de vigilància contra incendis, però evidentment també tots els
diputats i les diputades podran veure que no només és un
benefici directe per a l’aeroclub sinó que també és un benefici
directe en general per a l’illa de Menorca, perquè cada vegada
que arriba una escuderia d’aquest tipus suposa beneficis
hostalers, perquè implica el moviment de moltíssimes persones,
moltes desenes de persones que arriben a Menorca per preparar
aquestes proves que suposen beneficis hostalers, de restaurants,
allotjaments, despeses generals al comerç, i evidentment també
suposen un benefici quant a la imatge de Menorca, perquè l’illa
de Menorca surt al calendari i de qualque manera a la premsa
esportiva especialitzada com a lloc de proves on s’han de
celebrar aquestes proves, com dic.

Bé, la qüestió és que en els darrers mesos han sorgit algunes
dificultats a l’hora que aquestes escuderies puguin venir per la
falta d’acord entre el Ministeri de Defensa i l’aeroclub a l’hora
de donar permís, com dic, perquè se celebrin aquestes proves.
Nosaltres, per tant, vam creure oportú que el Parlament es
pogués pronunciar instant el Ministeri de Defensa perquè
agilités i aprovés amb urgència, i en qualsevol, deim nosaltres
a la proposta d’acord, abans de finals de l’octubre del 2007, la
firma del conveni entre aquest i l’Aeroclub de Menorca perquè
es pugui oferir aquesta pista als equips de Fórmula 1. I dèiem
que aquest acord hauria de ser abans de final d’octubre perquè
les escuderies ja tenien prevista dins el seu calendari la
celebració, l’organització d’aquestes proves a Menorca.
Malauradament una d’aquestes escuderies ja ha quedat fora
d’aquest termini, tot i que pel que hem pogut veure en premsa
en aquests dos darrers dies sembla ser que el Ministeri de
Defensa atorgarà puntualment el permís perquè les escuderies
que resten puguin organitzar finalment aquestes proves.

Nosaltres de qualque manera defensàvem, defensam, que
per donar estabilitat a l’acord i que de forma periòdica,
puntualíssima, al cap de l’any es puguin organitzar aquestes
proves, pensàvem que el model ideal era la firma d’un conveni
que, com dic, donés estabilitat a l’acord, i pensàvem que el
Govern de les Illes Balears havia d’exercir el seu paper
d’intermediari entre l’Estat i aquesta entitat com a garantia que
aquests acords finalment es duguin a terme. 

Per tant, i per concloure, pensam que és una proposta
positiva per a Menorca, que redundarà en un benefici directe no
només per a aquesta entitat sinó per als afeccionats a la
Fórmula 1 i per als menorquins en general per totes les coses
que he dit abans. Per tant esper comptar amb el suport de tots
els grups a l’hora de votar aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l’esmena RGE núm.
2791/07 del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Cristina Rita.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, vull
arrodonir un poc la història d’aquesta entitat que ha fet el
diputat del Partit Popular, i també dels fets ocorreguts
darrerament.

Com ha dit el senyor portaveu del PP aquesta entitat sense
ànim de lucre, que és el Reial Aeroclub de Menorca, gestiona
aquesta pista i les instalAlacions que eren de l’antic aeroport des
del 10 de setembre del 1970, en què va ser el seu president el
que era batle de Maó, Sr. Gabriel Seguí Mercadal; per tant
sempre ha estat molt unides a la ciutat de Maó tant les
instalAlacions com també l’entitat. En aquells moments es va
aconseguir la concessió d’ús per activitats d’aeroclub i es va fer
de manera provisional i en precari, amb l’única finalitat que es
desenvolupessin unes activitats aeronàutiques civils i
esportives, tal com es va fer amb altres instalAlacions semblants
arreu de l’Estat, com podrien ser a Màlaga, a Granada o també
aquí, a Palma de Mallorca, amb motiu que l’Exèrcit ho pogués
necessitar algun dia.

Clar, d’açò han passat ja 37 anys, i per sort no ha fet falta,
i en aquests 37 anys l’entitat Aeroclub de Menorca ha complit
per demés els seus fins socials i les seves instalAlacions i pistes
s’utilitzen no només, com ha dit el diputat del PP, amb finalitat
esportiva, sinó també amb diverses vessants també socials,
educatives, de prevenció, etc., amb unes activitats que van des
de visites escolars a vigilància forestal, amb la colAlaboració
desinteressada dels pilots del club; també com a base
d’operacions per a avions de fumigació; també com a pista
d’entrenament per al personal de l’IBANAT, com a zona
d’exercici per a l’exèrcit de terra, escola de pilots, etc., és a dir,
tot allò que té a veure amb aviació no comercial, i actualment
l’aeroport compta amb uns 300 socis. És a dir, que dins el ja ric
teixit associatiu de la nostra illa podem dir que l’aeroclub és
una entitat activa i útil socialment.

Però aquesta precarietat amb què li van ser cedits els
terrenys encara es manté actualment, perquè no hem d’oblidar
que l’Estat espanyol els havia expropiat en el seu moment per
construir l’antic aeroport de Menorca, i els va afectar després
al Ministeri de Defensa, que des de l’any 95 ha encetat un
procés de desafectació i de reversió als antics propietaris.
Aquesta situació té sumits en l’angoixa natural els seus socis,
els socis de l’aeroclub, des d’aquell any, i han acudit a les
administracions per propiciar un acord perquè els terrenys
puguin ser públics. A més aquesta situació de reversió als
antics propietaris s’ha fet témer també a les administracions
locals que els 700 fins als 1.000 metres quadrats dels terrenys
de què disposa i que estan situats a cavall entre els municipis de
Maó i Sant Lluís, és a dir, a una zona relativament poblada i en
expansió, puguin ser destinats en un futur pròxim a especulació
urbanística, per la qual cosa el Consell Insular de Menorca va
introduir ja en el Pla territorial insular la qualificació de rústic
d’ús aeroportuari, i tant aquesta institució com també els
ajuntaments respectius estan interessats que continuï la seva
titularitat pública. I com a mostra basta veure distintes
colAlaboracions que s’han mantingut entre el consell insular i
l’aeroclub, com ja ha destacat el diputat portaveu del Partit
Popular i que no repetiré.

El consell insular fins i tot també ha actuat de mediador en
aquesta mateixa administració entre l’aeroclub i el Ministeri de
Defensa en aquest afer de la solAlicitud de fer proves de
Fórmula 1. Però, clar, una titularitat pública no militar en tot
cas hauria de ser fruit d’una llarga negociació, perquè no hem
d’oblidar tampoc que legalment el Ministeri de Defensa no pot
alienar les seves propietats sense una compensació econòmica.
Aquesta era la situació fins a la primavera del 2007, en què la
longitud de les seves pistes, de 1.850 metres, i també -per què
no dir-ho?- el fet de la política de restriccions legals en matèria
de renous dels països europeus, sobretot d’Anglaterra, que fa
que únicament a set llocs d’Europa es permeti fer proves de
Fórmula 1, ha ocasionat que les pistes de l’Aeroclub de
Menorca siguin cobejades per les escuderies d’aquesta
modalitat esportiva. Primer va ser McLaren, concedit el mes
d’abril; després Honda i ara hi ha la solAlicitud de set escuderies
més: Williams, Ferrari, Renault, BMW-Sauber, Toyota, etc.
Aquesta demanda s’articula a través d’un contracte
d’arrendament amb una empresa intermediària que lloga les
pistes i part de les instalAlacions de l’aeroclub els dies que s’han
de realitzar les proves, tot proporcionant uns bons ingressos
econòmics a l’entitat per fer front al manteniment de les
instalAlacions. 

Aquesta situació, que és ben vista per les administracions
menorquines, perquè no tan sols es dóna suport a una entitat de
prestigi que aglutina molta gent sinó perquè també posa el nom
de Menorca dins el panorama internacional esportiu, té però
una sèrie de problemes de pes que s’han de solucionar abans.
Un és el procés de reversió que hem comentat dels terrenys als
antics propietaris, que poden exercir el seu dret i que encara
estan en procés de fixació de preu just i depuració d’algunes
parcelAles, perquè es tractava d’una zona amb una gran divisió
de propietat; dos, la restricció d’usos aeronàutics a l’acord de
cessió del 97; la mateixa restricció d’usos del PTI del Pla
general d’ordenació urbana de Maó i, finalment, el problema de
la contaminació acústica que provoquen les proves i que no
s’ha d’oblidar, perquè hi ha ciutadans que viuen prop de les
pistes i que les seves tranquilAlitats es veuen destorbades i s’han
provocat diverses queixes.

En resum, per tant, sabem que un acord estable seria
desitjable, però que hem de conciliar diversos interessos que
són del tot legítims: l’aeroclub, els veïns, els antics
propietaris..., per la qual cosa si es vol una actuació ràpida
s’han de solAlicitar autoritzacions puntuals. Atès açò, la postura
del Grup Socialista és donar suport a l’Aeroclub de Menorca en
les seves reivindicacions de poder utilitzar les pistes per a altres
accions en benefici de la comunitat que no siguin les
aeroportuàries, però consideram que en primer lloc és difícil
posar terminis al Ministeri de Defensa, que segons les nostres
informacions també està interessat a donar una solució a
aquesta qüestió; i, en segon lloc, també volem vetllar per
solucionar els problemes dels veïns a causa de la contaminació
acústica que pateixen. 

Per tant hem proposat una esmena que diu:
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“1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Defensa a agilitar i a aprovar autoritzacions puntuals a
l’Aeroclub de Menorca perquè aquest pugui oferir la pista als
equips de Fórmula 1.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar tot el suport necessari perquè l’acord entre
el Ministeri de Defensa i l’Aeroclub de Menorca fructifiqui.

I 3. El Parlament de les Illes Balears insta les
administracions públiques competents i l’Aeroclub de Menorca
a estudiar l’aplicació de mesures de minimització de l’impacte
acústic de les proves de Fórmula 1 sobre els veïns de les pistes
de l’aeroclub”.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Mixt..., aquesta presidència demana qui
intervendrà. Molt bé. Per aclariments intervendrà només el Sr.
Mayans. Els dos? Molt bé, per tant té la paraula per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. No, no esgotaré el temps i deixar la
resta del temps que no consumeixi a la meva companya.
Simplement per anunciar que qualsevol infraestructura, sigui
del tipus que sigui, sobretot si es parla ara d’un aeroclub que és
eminentment esportiu, s’intenta optimitzar al màxim aquesta
infraestructura, sobretot a illes com les nostres, on fer aquestes
infraestructures és difícil i per tant qualsevol conveni que es
pugui firmar, qualsevol acord a què es pugui arribar amb qui
sigui, en aquest cas es reclama un conveni amb el ministeri i
que faci d’intermediari el Govern balear, s’ha de veure amb
bons ulls perquè simplement ho fa més rendible, fa que es
puguin optimitzar els recursos i que perduri en el temps, perquè
si evidentment és rendible i hi ha cert finançament que pugui
perdurar i fer funcionar l’aeroclub millor que millor.

Per tant en aquest sentit jo crec que és una bona iniciativa,
independentment que s’accepti o no s’accepti l’esmena del
Partit Socialista, i també he de dir que té efectes colAlaterals en
aquest cas molt positius: és un turisme o és un tipus de gent que
ve a Menorca o que anirà a Menorca que no és estacional en
absolut, i per tant qualsevol època de l’any és bona per fer
entrenaments, sigui de Fórmula 1 o siguin de qualsevol tipus
d’automobilisme o de motociclisme, i per tant crec que tot el
que sigui optimitzar infraestructures que ja tenim, no fer-ne de
noves però, si es fan, mínimament adaptades, i dur turisme i
gent que ens pugui visitar fora de la temporada alta jo crec que
és una bona iniciativa i per tant se li pot donar suport.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo en un principi, en llegir
aquesta proposició no de llei, vaig tenir una certa sorpresa
perquè en un primer moment vaig pensar que a veure si el fet
que aquella idea que tenia un senyor que es deia Agag de fer de
València una espècie de Montecarlo i que no havia tirat
endavant aquesta idea, vaig pensar en un primer moment a
veure si era passar-la i convertir Menorca en aquesta espècie de
Montecarlo. Veig, després d’haver escoltat aquestes
intervencions, que no és aquesta la idea d’aquesta proposició
no de llei.

Així i tot m’agradaria fer una sèrie d’emperons i que si es
té en compte el fer que les instalAlacions de l’Aeroclub de Maó
es troben en aquests terrenys ocupats actualment pel Ministeri
de Defensa i que ara mateix estan en aquest procés de
desafectació, que això implica naturalment que tots aquests
terrenys deixarien de ser ocupats i serien retornats als seus
propietaris; que aquest procés no és senzill i que s’estan trobant
problemes fins i tot per indexar els propietaris, per contactar
amb ells, etc., etc. I que òbviament tot això s’ha de fer amb uns
protocols que són llargs i que són complicats. 

Per tant sense tenir possiblement una informació del tot
completa aquesta diputada considera que en principi no pareix
gaire lògic que mentre duràs aquest procés de desafectació es
prengués aquest tipus de decisions o que aquestes decisions
fossin de caràcter permanent. Per tant demanaria això, que
s’estudiàs a veure si hi ha consens entre els propietaris, si hi ha
consens entre les autoritats i si a més s’han fet tots els estudis
pertinents, sobretot si s’ha comptat també amb el vistiplau de
tots els veïns afectats; per tant si totes les institucions que hi
estan implicades si hi ha estan d’acord; és a dir, la ciutadania
dóna suport a aquest projecte? I els tècnics qualificats, diríem,
donen el vistiplau també a aquest projecte? És a dir, serien
respostes que pens que sí que s’han contestat, sembla ser que
hi ha aquest consens per part de la societat de Menorca i, per
tant, seguint les esmenes que ha presentat el grup del PSOE els
donaríem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

El diputat Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, pel
que nosaltres veim les propostes tampoc no parlen de
desafectació. Per tant la situació és més, diguem, tal vegada
provisional, però per ara donar-li carta de naturalesa i que això
funcioni i després ja (...) arreglar els temes de la desafectació,
que és un tema diguem que en aquest moment no sembla que
estigui plantejat. 

Des del nostre grup evidentment valoram positivament la
proposta, entenem que és una proposta positiva per a Menorca,
que dóna utilitat a unes instalAlacions existents que d’una altra
manera no estan tan optimitzades com podrien estar, com ja
s’ha dit. És en certa mesura una promoció per a Menorca, una



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 4 / 25 d'octubre del 2007 49

 

promoció d’un segment de mercat una mica peculiar i una mica
diferent i molt especialitzat, i també pot ser una via, com també
s’ha exposat pels portaveus que m’han precedit, una via de
desestacionalització. Per tant des de tots aquests punts de vista
es pot considerar positiva, si bé aquest grup entén, igual que
l’esmena pel Grup Parlamentari Socialista, que la fixació d’uns
terminis tan tancats com finals d’octubre del 2007, que és ja, és
d’aquí a cinc dies, i sobretot tenir en compte l’impacte acústic
que pot produir el funcionament d’aquesta instalAlació, són unes
esmenes molt positives que milloren molt més la proposta i
pensam que s’han de tenir en compte perquè aquesta proposta
pugui anar endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo coincidesc, com tantes vegades,
amb el distingit colAlega Sr. Melià sobre els motius per donar
suport a aquesta proposició amb l’esmena presentada, tot i
apuntar que el tema de la desafectació i el tema de la
possibilitat de la reversió, tot i no ser ignorat, perquè no era
d’interès del proponent en el sentit de destacar-ho, és un procés
viu i que tendrà una influència i per ventura unes conseqüències
respecte d’aquesta iniciativa. Pensem que en qualsevol cas, i
amb independència del procés de desafectació, és evident que
l’afectació de la finca té una dedicació estricta a defensa,
associat per tant al tema de l’aeròdrom, diguem-ho així, que pot
tenir una influència per a qualcú que es pugui sentir perjudicat
per qualsevol canvi d’usos.

Dit això, i que en qualsevol cas s’ha d’afrontar, nosaltres
anam a defensar els interessos generals, els interessos públics
que veim d’interès en aquesta iniciativa i, per tant, mentre això
sigui possible i mentre hi hagi aquest marge de maniobra, cosa
que la reversió si un dia es produís no té per què satisfer-se
perquè no és un retorn, evidentment, és una oferta, i el que no
voldríem de cap manera és que el Ministeri de Defensa en
qualsevol cas ho subhastés. Creim que el patrimoni públic que
tenim en aquests moments tant a l’Estat i especialment el que
es té en el conjunt d’administracions de les Illes Balears no és
de tal magnitud que permeti alegres alienacions de béns i per
tant, en qualsevol cas i sigui quina sigui la destinació final de
la finca entenem que s’ha de poder fer una reflexió sobre l’ús
i amb la vocació que mantengui la titularitat pública malgrat
deixi d’estar afectat a usos de defensa.

Feta aquesta precisió sobre la situació jurídica de la finca,
nosaltres la iniciativa també ens sembla positiva, com a mínim
que es valori. El que crec que és molt important és la precisió
que fa l’esmena del PSOE respecte del tema de l’impacte de
renous; com s’ha apuntat és a tota Europa, jo diria que a tot
occident, les dificultats creixents que hi ha quant a l’esport del
motor en general i en concret dins la Fórmula 1 per l’impacte
que tenen, i al final això també nosaltres, europeus i
occidentals, ho tendrem present dins les nostres instalAlacions,

no abaixarem el llistó d’exigència que puguin tenir arreu
respecte d’aquest tipus de valoracions que també hem de tenir
presents. Per tant jo crec que introduir aquest element em
sembla un punt de prudència i, per tant, enviar el missatge que
en principi ens sembla positiu que hi hagi un acord d’aquesta
cambra per unanimitat d’instar a aquesta colAlaboració, ens hi
sumaríem tots, però l’element que s’han de tenir molt presents
els impactes negatius que pugui causar i palAliar-los o tenir-los
d’alguna manera..., cercar les fórmules perquè tenguin el mínim
impacte possible també ens pareix imprescindible que figuri en
el text de la moció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps màxim de deu minuts, per la qual cosa demanam
als grups si volen aquest recés o si podem continuar. 

Molt bé; idò per tant ara el grup proposant, per fixar posició
i assenyalar si accepta l’esmena presentada, té un temps de cinc
minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot vull agrair el to i
sobretot la ben documentada exposició de la portaveu del
PSOE que, com ha dit ella, ha vingut a completar molt bé els
antecedents que han duit que el Partit Popular presenti aquesta
iniciativa davant la Cambra.

Nosaltres volem dir que sí, que a nosaltres també ens
preocupa el procés de desafectació, i com pugui influir en el
destí final d’aquestes instalAlacions, però em consta que aquest
procés és seguit amb cura per part de les administracions
públiques de Menorca i estic segur que, si es presenta
l’oportunitat, no es desaprofitarà, i en aquesta línia va per
exemple que el Consell Insular de Menorca hagi invertit una
partida considerable de doblers públics en l’asfaltat de la pista,
que com torn a dir té avui en dia aquest ús tan concret.

Estam d’acord amb l’esmena que ha presentat el PSOE en
termes generals. El PSOE a la seva esmena de qualque manera
el que fa és canviar la proposta de conveni que duia la
iniciativa original per autoritzacions puntuals. El punt 2 de
qualque manera és idèntic al punt 2 de la proposta original, i hi
afegeix un tema que sí, he de reconèixer que és del màxim
interès, com han ressaltat ja altres portaveus abans que jo;
l’aplicació de mesures que minimitzin aquest impacte acústic
que provoquen indefectiblement 800 cavalls de potència -crec
que és la mitjana, si no superior-, 800 cavall de potència fan
molt de renou, evidentment, i açò pot causar unes certes
molèsties als veïns més pròxims. Per tant estam totalment
d’acord que aquest punt 3 s’afegeixi. 



50 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 4 / 25 d'octubre del 2007 

 

I jo sí que li proposaria de qualque manera..., potser és una
autoesmena in voce al punt 2 recollit a l’esmena del PSOE, que
allà on ja acaba el text diu: “...perquè l’acord entre el Ministeri
de Defensa i l’Aeroclub de Menorca fructifiqui”, hi afegiria una
coma que digués, per exemple, que en el futur en forma de
conveni, i ressalt aquesta paraula perquè el que l’entitat
necessitat és de qualque manera una certa estabilitat de cara al
futur que el compromís a què aquesta entitat arribi amb les
escuderies es pugui mantenir, tengui una certa estabilitat,
perquè del que es queixen és que cada vegada vengui una
escuderia a iniciar el procés administratiu de la solAlicitud de
permís, etcètera, etcètera, clar, a una entitat petita sense massa
mitjans els suposa un cert entrebanc. Tot i que jo entenc
perfectament, tal com ve reflectit a la proposta del PSOE,
aquesta proposta d’acords puntuals, perquè és cert, tot aquest
procés de reversió el Ministeri de Defensa, el consell insular
que també de qualque manera tutela tot aquest procés fa que hi
hagi una certa provisionalitat. A mi m’agradaria que poguéssim
arribar a aquest compromís, sobretot de cara al futur de
l’entitat, que les administracions es poguessin comprometre a
estudiar aquesta estabilitat que l’entitat demanda.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Bé, abans de la votació, ja que s’ha fet
una proposta, m’agradaria saber si la portaveu del Grup
Socialista accepta aquesta esmena in voce, o autoesmena com
l’ha definit el diputat del Grup Popular.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Agraesc molt al portaveu del Grup Popular que accepti
pràcticament en tots els seus termes aquesta esmena, bé igual
que la resta de grups. És cert que l’entitat necessita un cert tipus
de tranquilAlitat per poder...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Perdoni, és per dir si accept o no. M’agradaria poder fer un
canvi i enlloc de dir “conveni” que és una fórmula jurídica que
tal vegada no es pot arribar a complir, si es pot dir “pacte”.

(Remor de veus)

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sra. Presidenta, la paraula “pacte” em va bé enlloc de
“conveni”. Per la meva banda no hi ha problema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, entendríem que la proposició queda
acceptada amb l’esmena presentada pel Grup Socialista...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Si m’ho permet, Sra. Presidenta, si la portaveu socialista
volgués llegir el text literal de com quedaria el punt 2, crec que
seria bo que almenys constés directament a l’acta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, vol llegir exactament com quedaria.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Quedaria: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a donar tot el suport necessari perquè
l’acord entre el Ministeri de Defensa i l’Aeroclub de Menorca
fructifiqui en un futur pacte que doni estabilitat a l’entitat”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, donaríem per aprovada per unanimitat
aquesta proposició.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2284/07, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a creació d'un centre
de tecnificació esportiva per a la pràctica del windsurf a
Formentera.

Passam ara al segon punt de l’ordre del dia i que consisteix
en la proposició no de llei RGE núm. 2284/07 del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a creació d’un centre de tecnificació
esportiva per a la pràctica del windsurf a Formentera.

Per part del Grup Parlamentari Mixt qui vol intervenir?
Molt bé. Per tant, té la paraula el representant del Grup Mixt
per un temps de deu minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei tal com
està expressat a l’exposició de motius versa sobre un centre de
tecnificació esportiva de la modalitat de windsurf a l’illa de
Formentera. Ampliaré un poc aquests antecedents, o aquesta
exposició de motius perquè crec que mereix la pena.

Existeix actualment una escola de windsurf a Formentera,
es va crear l’any 2001, va ser una bona iniciativa i felicit
l’equip que ho va fer, ha prosperat moltíssim, els esportistes
que competeixen i que practiquen l’esport en aquesta escola
han millorat moltíssim els resultats. El Govern balear ha aportat
partides pressupostàries any rera any per millorar el material,
per millorar les instalAlacions i ara darrerament es va fer una
aportació de 160.00 euros per condicionar definitivament les
instalAlacions, posant una escola de vela que esperem que sigui
una realitat en un futur pròxim.

La culminació, diguem-ho així, de tota aquesta feina que
s’ha fet des del 2001 fins ara ha estat l’organització del mundial
de windsurf sots-17 i sots-19 l’any 2007, el mes de setembre.
Ha estat un complet èxit, no només a nivell d’organització, sinó
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també a nivell esportiu amb els esportistes no només de
Formentera sinó de Balears i d’Espanya. Jo crec que l’illa
reuneix unes condicions geogràfiques, físiques quant a vent
immillorables. Quan hi ha vent òptim fora es fa vela fora de
l’Estany des Peix, per això dic fora, quan fa massa vent fora hi
ha un llac que es diu l’Estany des Peix amb un diàmetre de
1.300 metres, 1,3 quilòmetres, allà on les condicions també són
immillorables perquè la mar està plana i en canvi fa vent. Per
a qui li pugui interessar una taula de vents comparant els vents
per exemple la Badia de Palma amb Formentera i pràcticament
tots els mesos el vent és millor a Formentera menys dos.

Per tant, jo crec que és una forma de desestacionalització
del turisme, el mateix conseller d’Esports quan va comparèixer
aquí ho va dir. És un esport que es pot practicar durant tot
l’any. A nivell anecdòtic he d’afegir que Formentera ara mateix
és l’única illa de Balears que no té cap centre de tecnificació.
A Eivissa per exemple, sense comptar els dels consell insular,
del Govern només n’hi ha dos: tir amb arc i bàdminton. Per
tant, jo crec que seria una bona iniciativa.

Jo crec també que la feina que s’ha fet fins ara ha donat
molts bons resultats, s’ha competit en tot el que s’ha pogut, ja
siguin campionats d’Espanya, mundials, o el que sigui. A tot
allà on s’ha pogut anar s’hi ha anat en funció del pressupost. Jo
tenc aquí una taula amb tots els resultats que hi ha hagut a
nivell d’esportistes de Formentera i només basta dir que en
campionats d’Espanya, campionats del món i copa d’Espanya
els anys 2005, 2006 i el que duim de 2007 els resultats
pràcticament són immillorables. L’any 2005 per exemple, dels
8 primers campionats d’Espanya sots-17, 5 eren de Formentera
i dels tres integrants de l’equip nacional sots-17, dos eren de
Formentera. A part dels campionats del món que també
atresoren aquesta gent. No només són bons els esportistes, sinó
que els professors, o monitors, jo crec que formen part també
de l’elit mundial i nacional de windsurf. Xerrar només d’Asier
Fernández, 10 vegades campió del món i sisè als Jocs Olímpics
de Barcelona. 

Per tant, jo crec que tenim un lloc immillorable, unes
condicions geogràfiques immillorables. Tenim el potencial
humà i esportiu adequat. Tenim també..., que això ho aporta ara
el director de l’escola, un gimnàs a títol particular perquè es
puguin entrenar els esportistes. I a nivell de metges hi ha
l’assessorament dels metges (...)  que també fa colAlaboracions
puntuals. Jo crec que falta aquest impuls definitiu, falta aquesta
passa definitiva allà on els esportistes exploten esportivament
parlant i allà on es veu realment si un esportista pot o no pot
competir al més alt nivell, estic xerrant de jocs olímpics. Per
xerrar també de jocs olímpics, la previsió de calendari d’aquest
centre de tecnificació es preveu que als propers jocs olímpics
la base de l’equip olímpic de windsurf sigui fonamentalment de
Formentera. Per tant, amb això està dit tot i no ho dic jo, ho diu
l’actual director de l’escola.

Si això no fos prou, hi ha molts esportistes d’arreu del món
que vénen a entrenar a Formentera. Els equips olímpics de
França, Àustria i Espanya han estat entrenant a Formentera
durant 3 mesos del 2006. I els esportistes punters en windsurf,
estic xerrant del número 1 de l’equip olímpic italià, o l’equip
olímpic suís, o el grec, han estat durant varis mesos de l’any
passat a Formentera. Per tant, no només és per a la gent de

Formentera, no només és per a la gent de Balears, sinó que és
per a molta més gent. Hi ha centres de tecnificació que es
munten quan hi ha qualque campió d’Espanya, es pot justificar
que algun dels 10 primers campions d’Espanya estiguin residint
a aquesta zona. Jo crec que és de sobrat coneixement com he
demostrat que això ja es dóna.

Pressupost. Si xerram de pressupost és totalment assumible.
Jo tenc el projecte d’aquest centre de tecnificació i estam
xerrant d’una quantitat que per al Govern balear és anecdòtic.
Partim d’una base, partim d’uns sòlids fonaments amb tot el
que he citat i crec que sincerament Formentera es mereix això.
Jo sotmet a la votació dels diputats i sotmetré a consideració
qualsevol esmena en positiu que es pugui presentar perquè
Formentera pugui comptar amb el primer centre de tecnificació
esportiva, que podria fer d’efecte sinèrgic d’altres esports, estic
xerrant de judo o altres esports a Formentera i que ara mateix
no tenen un centre d’aquestes característiques allà on hi pugui
haver un psicòleg, un metge, un fisioterapeuta, o altres serveis
que ara mateix els esportistes de Formentera no pot gaudir.

Gràcies, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Melià per un temps de deu
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina és conscient que
Formentera reuneix condicions geogràfiques, de vents i
climatològiques per tenir unes excelAlents instalAlacions de
windsurf. Pensam que aquest esport està en franca expansió,
l’escola ha tengut molts bons resultats, en som conscients de
l’efecte positiu sobre el conjunt de l’illa que això produiria,
evidentment no només seria per als ciutadans de dret de l’illa,
sinó també podria provocar que hi vengués gent de fora, equips
de fora a entrenar i a fer la seva preparació.

Tot i això, hem de dir que la Conselleria d’Esports ja ha
anunciat que està desenvolupant i preparant un Pla global
d’instalAlacions esportives. Entenem que des d’aquest
Parlament no ens hem d’avançar en aquest pla global
d’instalAlacions esportives, ni podem fermar el resultat
d’aquests estudis, d’aquests informes i d’aquest pla que s’està
elaborant.

Per això, des del Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina
proposaríem una esmena in voce que diria el següent: “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dissenyar una política general quant a necessitats
esportives per al conjunt de les Illes Balears que tengui en
compte les especificitats de cada lloc, com pot ser per exemple
la pràctica del windsurf a l’illa de Formentera”. Gràcies.



52 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 4 / 25 d'octubre del 2007 

 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup volem
felicitar la iniciativa del grup proponent, crec que és cert que
val la pena donar una empenta a aquesta pràctica, a tot el que
representa d’ençà d’aquesta empenta, d’aquest data del 2001 a
Formentera la pràctica del windsurf. Creim que és molt positiu,
ja s’han esmentat els avantatges que això ha representat. També
felicitar els practicants amb uns magnífics resultats esportius
tots aquests anys, però sobretot en el moment de maduresa
d’aquesta iniciativa.

Tot i això, amb responsabilitat donam suport a un Govern
el qual pretén i té interès en racionalitzar els temes dels centre
de tecnificació esportiva que evidentment és un institut molt
peculiar, molt específic de qualificació i que s’ha de ponderar
molt bé amb quines característiques i quins esports reprodueix,
si és estrictament un, si com s’ha apuntat n’hi ha més d’un i
com s’articula des d’una estricta independència de cada centre,
o quin tipus d’interrelació. Creim que és prudent i que la
proposta que es fa des del Grup d’Unió Mallorquina, que
aquesta iniciativa quedi emmarcada dins una reflexió global,
més enllà de que per ventura quedi un poc diluït el compromís
per part d’aquest Govern. Jo crec que de les paraules que s’han
dit sí que se’n dedueix un compromís perquè hi hagi una
empenta cap endavant. Crec que avui seria també positiu, més
que un retrocés, crec que seria una passa endavant que hi
hagués un acord avui en aquest sentit per unanimitat.

De totes maneres, comprenc que per part del grup
proponent la proposta que fa és molt específica. Nosaltres tal
i com la planteja creim que no li podem donar suport avui,
haurem d’esperar aquest pla general que planteja i que confiam
poder discutir aviat en aquest Parlament. Per tant, el que
voldríem és convidar-lo a donar suport a aquesta esmena
perquè entre tots puguem empènyer cap un nou impuls a la
pràctica i preparació del windsurf a Formentera sigui una
iniciativa empesa per tots.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
En primer lloc fer un reconeixement explícit a la proposició
presentada. Abans d’entrar en el fons de la meva intervenció
vull donar algunes aportacions del Grup Mixt, concretament de
la diputada Esperança Marí, que ha renunciat per cortesia
parlamentària tot el seu temps a favor del diputat proposant.
Per tant, vagi també la seva veu amb la meva.

El coneixement d’allò que és el món de la vela a les Illes
Pitiüses ha anat vinculat sempre a la vela lleugera. En els últims
anys l’illa de Formentera ha tengut un creixement molt alt en
allò que és la vela lleugera, com bé apuntava el diputat
proposant, des de l’any 2000-2001 va ser quan es va començar

a engegar. Però també vagi el reconeixement que és un esport
amb una bona feina feta des de Formentera que des de fa 30
anys un grup de gent que va començar a fer feina a l’altra badia
de la part nord de Formentera, Es Pujols.

Hi ha varies raons per apuntar, unes inamovibles, per a
aquesta pràctica esportiva són les millors aigües marítimes de
les Illes Balears, sens dubte, per condicions climatològiques,
per força de vent, etcètera. Com bé apuntava el proposant, hi ha
dos tipus de navegació, una fora de l’Estany i l’altra dins
l’Estany i això permet una cosa que difícilment es pot
aconseguir a qualsevol altra part costanera de les illes, que es
pugui fer una pràctica constant, els 365 dies de l’any de la
pràctica de vela lleugera, o també de windsurf.

L’altre apunt per aquest creixement que ha tengut el
windsurf a Formentera és la bona feina feta. Per tant,
segurament deixaria algú si digués tots els han estat els artífexs
d’aquest èxit de professionalitat esportiva a la mar. Ja han estat
apuntats, Asier Fernández i molts altres esportistes,
especialment de Formentera i alguns que han aterrat en el bon
afer que es feia a Formentera des d’Eivissa que sempre amb
aquest esport han estat molt interrelacionats.

Per tant, s’han produït dos aspectes, un raons geogràfiques,
climatològiques i una altra d’una feina molt ben feta. És veritat
que ha conclòs sortosament amb uns resultats extraordinaris, el
mundial de windsurf. El mundial de windsurf és veritat que
l’equip espanyol ha donat un resultat extraordinari, però no
estic d’acord amb el que deia el proposant, el gran èxit s’ha
tengut per als esportistes formenterers, ho dic amb tot la dolçor
que pugui tenir aquesta expressió.

Són tots aquests motius els que des de la dinàmica
parlamentària volem parlamentar per treure la millor resolució
possible i que no sigui un tema d’enfronta ment la qüestió del
windsurf a Formentera. El reconeixement és explícit per part de
tots els grups parlamentaris. Però ara al proposant li vull fer un
seguit de reflexions. Estarà d’acord amb mi que fa pocs dies va
comparèixer el conseller d’Esports i va marcar d’una forma
clara la realització d’un Pla d’instalAlacions esportives. Un pla
allà on es defineixin els centres de tecnificació en el conjunt de
les Illes Balears. Per salvar una qüestió que crec que és un
encert polític d’aquest Govern, rompre el camí amb expressió
castellana a salto de mata. És ben hora que tenguem una
planificació i que en els millors llocs de les Illes Balears es
colAloquin els millors centres de tecnificació a les Illes Balears.

Pens i és un convenciment profund d’un coneixedor de la
mar que Formentera reuneix el millor espai per tenir aquest
centre de preparació de navegants de vela lleugera a les Illes
Balears. Però voldria que convingués amb mi, que el temps i la
forma és de planificació i que els temps també els ha de marcar
el Govern de les Illes Balears, sigui quin sigui el color polític.
En aquest moment el Govern que hi ha, però crec que aquesta
ha de ser la dinàmica en terminologia democràtica.

Però en la seva proposició també hi ha aspectes que ens
haurien de servir, com en la proposició que abans hem vist, per
millorar. Hem de definir quin tipus de centre, hem de definir
quins tipus d’esport. Ho reduïm exclusivament al windsurf?
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Crec que els oportuns estudis tècnics que realitzi la conselleria
hauran de marcar quin tipus de centre de tecnificació. Jo li vull
posar en dubte que un centre de tecnificació, amb el que
comporta, hagi d’anar restringit al windsurf. Per tant, tal vegada
hem de parlar d’un centre de tecnificació de vela lleugera, allà
on puguem parlar d’altres tipus d’esports molt vinculats i que
normalment donen pas d’un tipus d’esport de vela lleugera a un
altre. Estic parlant d’optimist, estic parlant de 4,20 i estic
parlant de 4,70. Vostè sap perfectament que avui els que
practiquen windsurf i que són grans triomfadors en aquest
esport a nivell professional, vénen dels esports que jo acab de
dir. Per tant, li ho dic amb bon to, probablement la delimitació
únicament a esports e windsurf, com a mínim ho vull posar en
termes de reflexió i de dubte.

Després li vull fer una altra reflexió, sense qüestionar que
Formentera té dret, perquè és una illa més de les Illes Balears,
a tenir un centre de tecnificació, planteja problemes que crec
que un estudi seriós que ha de realitzar el Govern de les Illes
Balears s’ha de tenir en consideració. Un centre de tecnificació
és un centre de llarga durada i d’estada, per tant, hem de definir
clarament quin tipus de centre volem perquè per la configuració
geogràfica que hi ha hi pot haver alAlots, com deim a les Illes
Pitiüses, que es traslladin a un centre de tecnificació, amb una
edat universitària i que tenguin aquest tipus de problemes, que
no dic que siguin insalvables, però sí que haurem de definir
clarament quins són els models de centre de tecnificació perquè
no hi hagi una incompatibilitat en allò que és el
desenvolupament intelAlectual, cultural, educatiu d’un alAlot
amb el trasllat a un centre de tecnificació. Els alAlots d’Eivissa
i de Formentera quan es traslladen als centres de tecnificació,
concretament a Mallorca, de llarga estada i durada donen lloc
a això.

Per tant, si he fet aquest seguit de reflexions, no les he fet
per renunciar o perquè no ens sumem tots a un acord comú i
unànime. Ho he fet per fer una reflexió per veure si som
capaços entre tots de treure una transacció que ha estat
plantejada en primer lloc pel Sr. Melià, portaveu d’Unió
Mallorquina i que n’havíem parlat i reflexionat. Entenc que
aquesta serà la millor manera de tots junts per contribuir que
Formentera en un temps no massa llarg tengui un centre de
tecnificació que entre tots haurem de definir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Popular té la paraula
la Sra. Palau per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc vull dir que ens
alegram especialment d’aquesta proposició. També felicitam el
seu proposant, el Sr. Mayans. I que segons la seva exposició de
motius jo podria subscriure totes i cada una de les seves
paraules. Malgrat això, vull afegir que els coneixem una mica
la realitat esportiva i social de Formentera, crec que pel que fa

al windsurf allà s’ha obrat un autèntic miracle i amb molts pocs
anys.

Sabem que no fa gaire més de 6 anys, l’Ajuntament de
Formentera va encomanar a un esportista olímpic eivissenc,
Asier Fernández, que intentés portar endavant aquesta escola de
vela i sabem que va començar amb més ilAlusió que recursos,
però els vents li varen bufar a favor i amb molta feina va
aconseguir que d’un petit grup d’infants i joves de Formentera
fer amb molt poc temps un grup d’esportistes de gran nivell que
varen dur èxits nacionals i fins i tot internacionals en molt poc
temps a l’illa de Formentera. 

Per tant, crec que podem dir que a Formentera tenim un
autèntic diamant en brut i que si el polim adequadament en
molt poc temps pot brillar de forma radiant. Ja s’ha dit i és cert,
l’illa té unes característiques naturals magnífiques per practicar
els esports de vela. També ho hem vist, disposa d’un equip
tècnic excelAlent, capaç de motivar els esportistes i fer-los
arribar al més alt del rànquing esportiu. I si les institucions
públiques apostam per aquest nucli esportiu i se li presta un poc
més d’atenció i se li proporcionen els mitjans que es precisa per
fer-lo funcionar plenament, estam ben segurs que a mig termini
Formentera pot tenir no només la millor escola de vela sinó
també el millor centre de tecnificació de tot Espanya.

El conseller d’Esports en la seva compareixença ja va
comentar que tenia intenció d’invertir durant aquesta legislatura
en tecnificació. I nosaltres pensam que aquest projecte de
centre de tecnificació de windsurf a Formentera seria un dels
més rendibles esportivament. Estam completament segurs que
Formentera compliria amb els objectius esportius més exigents.
Per això fan falta recursos per poder-lo desenvolupar, fa falta
una instalAlació esportiva en condicions, fan falta serveis
d’atenció mèdica per als esportistes. També un bon equip
d’atenció tècnica perquè puguin millorar i reciclar-se
permanentment. Una atenció acadèmica per als esportistes
integrats en el centre. La possibilitat de fer sortides a
competicions exteriors, material necessari. I bé, pensam que tot
això no suposa una gran quantitat econòmica, simplement com
dic, un tracte, una atenció preferent per part del Govern que
pens que seria assumible en qualsevol cas.

Per tant, nosaltres estam totalment a favor d’aquesta
proposta i ens agradaria també que entre tots els grups es
pogués arribar a un acord. Malgrat això, trob que l’esmena que
s’ha fet in voce per part del representant d’UM queda molt
difusa ja que no estam parlant aquí exactament d’una
instalAlació esportiva, no és només això, estam parlant d’un
centre de tecnificació. I en la redacció que ell ha fet aquest
terme no surt present en cap cas. Per tant, si aquest terme
s’incorporés tal vegada podria ser assumible per la nostra part.
Però, com dic, pens que això és necessari. No tenim
inconvenient que es doni més temps al Govern balear per
desenvolupar-ho, però també ens agradaria que d’alguna
manera es comprometés a no eternitzar-ho, perquè crec que és
una cosa bona per als esportistes de Formentera, bona per a tota
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l’illa, i que des de tots els grups polítics hem de fer el possible
per impulsar-ho.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant? Té la paraula per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Agraesc el to de totes les intervencions,
de totes els portaveus; també agraesc a la meva companya de
grup que m’hagi cedit el seus 5 minuts per poder explicar més
àmpliament aquesta proposició. Agraesc també l’esmena que
se m’ha fet arribar i jo no més vull fer un parell de
consideracions.

Ja es va deixar mig enllestit o enllestit el Pla
d’infraestructures esportives a nivell de Balears per l’antic
director general d’Esports, que ara és una conselleria. No ho
dic jo, ho diu el director actual de l’escola de windsurf de
Formentera. A l’esmena que se m’ha fet arribar diu que una
política en general quant a necessitats esportives per al conjunt
de les Illes; això és una necessitat esportiva a Formentera, no
ho dic jo -repetesc-, ho diu l’actual director de l’escola de vela
de Formentera. Un centre de tecnificació és un lloc on es
perfeccionen els esportistes d’aquesta modalitat i un lloc on
participen i entrenen els que tenen projecció olímpica. Per tant,
com he dit jo a la meva exposició de motius, es preveu que per
al 2010 la base de l’equip olímpic espanyol de vela sigui de
gent de les Illes Balears. Jo crec que millor lloc perquè entrenin
impossible. He dit, i no ho tornaré a repetir, quant a l’èxit
obtingut organitzant el mundial d’enguany, el palmarès de
l’escola, la formació dels professors, i llavors tota una sèrie de
característiques geogràfiques quant a vent, i físiques quant a
materials de què disposa actualment l’escola.

Referent a l’esmena, ja que se m’ha fet arribar, se’m deia,
tant d’Unió Mallorquina com del Partit Socialista, que no ens
hem d’avançar o no hem d’avançar esdeveniments quan s’està
elaborant un pla general d’infraestructures. Igualment se m’ha
dit per part del PSOE que no es pot fer política a salt de mata
i que s’ha de planificar, però llavors automàticament que és el
millor lloc de Balears per tenir una escola de vela. Per tant jo
crec que si tots sabem que és el millor lloc no només per
infraestructures sinó per condicions climàtiques de vent per
tenir una escola de vela, per què no fer-la allí i ja tenir-la en
compte quan feim aquest pla d’infraestructures a nivell general
de Balears?

Vostè em diu, Sr. Costa, que facem un centre de tecnificació
de vela lleugera. Sobrepassa el que jo li proposava i em
pareixeria bé, o sigui, jo he citat només Asier Fernández, però
és que un dels altres monitors és Omar Juan, és el número 2 de
l’equip olímpic espanyol de la classes 470 2002-2006 i ha estat
tres vegades subcampió d’Espanya de 470. Per tant, perfecte,
perfecte, si és un monitor que ara mateix és a l’escola. 

Jo crec que se’m diu per part d’UM que no es poden
avançar esdeveniments i s’ha d’esperar una planificació, i
llavors per exemple, el setembre d’enguany, fa un mes,
s’anuncia en els diaris: “Mateu Cañellas se compromete a
crear un centro de tecnificación a través de l’Escola Balear de
l’Esport que será el encargado de coordinar las
infraestructuras para la práctica deportiva”; estam parlant de
motociclisme. O sigui el setembre per a Mallorca sí que va bé
anunciar un centre de tecnificació de motociclisme que,
d’olímpic, no en té gaire, i en canvi quan a l’octubre deman jo
un centre de tecnificació per a Formentera de vela, que sí que
té precisió olímpica, se’m diu que no, que hem d’esperar que
s’elabori aquest pla d’infraestructures. Com quedam?, ja estam
en allò de sempre, o sigui, per a Mallorca sí que va bé un centre
de tecnificació anunciat el setembre de motociclisme, i per a
Formentera no va bé un centre de vela anunciat a l’octubre,
s’ha d’esperar aquest pla d’infraestructures. No hi estic
d’acord, no hi estic d’acord; això no ho dic jo, ho diu la premsa
el setembre d’enguany. Per tant no sé quin problema hi ha a
afegir a l’esmena que vostès em proposen la frase “centre de
tecnificació”.

I perquè vegi que jo estic sempre o intent estar sempre amb
un to positiu i per acceptar allò que se’m proposa dins el que
vull aconseguir per a l’illa que represent, a part de ser diputat
d’aquest parlament, acceptaria la seva esmena i posant com a
frase final “on es contemplarà un centre de tecnificació”; si és
de windsurf, de windsurf; si és de vela lleugera, de vela
lleugera. La mateixa frase que vostè em posa o que vostès em
proposen, afegint-hi “on es contemplarà un centre de
tecnificació de windsurf” i, si vol, “de vela lleugera”. Els
monitors, els tenim; l’escola, la tenim muntada; la
infraestructura també i el material també, i com que totes les
modalitats de què estam parlant són olímpiques, estam dins el
centre de tecnificació amb totes les de la llei.

No sé si ha quedat clara l’esmena que jo... Vol que la
llegeixi?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, en aquests moments, almenys a
aquesta presidència, no li ha quedat clar si vostè accepta
l’esmena que molt clarament ha explicitat el portaveu d’Unió
Mallorquina, i pareix que també el portaveu del Partit
Socialista ha fet qualque precisió.

(Intervenció inaudible)

Per tant donaria suport a l’esmena que ha presentat Unió
Mallorquina; molt bé. Per tant seria bo que el portaveu del
Grup Mixt aclarís si accepta aquesta esmena.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Jo acceptaria l’esmena que ells em proposen si hi afegíssim
la transacció que llegiré ara, i si vol la llegesc.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Llegeixi, Sr. Diputat.

EL SR. MAYANS I SERRA:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dissenyar una política general quant a necessitats
esportives per al conjunt de les Illes Balears que tengui en
compte les especificitats de cada lloc, com pot ser, per
exemple, la pràctica de windsurf a l’illa de Formentera, on es
contemplarà un centre de tecnificació de windsurf”, o bé si vol,
com ha dit el Sr. Costa, “de vela lleugera”.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, gràcies, Sr. Diputat. Per acceptar aquesta esmena in
voce, que com em fa arribar el lletrat és una qüestió que no
queda molt clara en el Parlament, perquè la Mesa no té els
textos, per tant acceptam en aquests moments la qüestió de
l’esmena in voce, però per això també hi han d’estar d’acord
tots els portaveus. Tots els portaveus estan d’acord que
s’incorpori aquesta esmena i que quedi la proposició tal com
l’ha llegida en aquest moment el Sr. Mayans?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sra. Presidenta, pregaríem dos minuts per comentar
l’esmena amb els altres grups i acabar de lligar-ho, si podem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant faríem un recés de dos minuts a fi que hi
pugui haver un acord sobre aquesta proposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, han arribat a cap tipus d’acord
amb l’esmena de la proposició? Molt bé.

Per tant entenc que es vota el text original. Molt bé. Per tant
passaríem a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària.

LA SRA. SECRETARIA:

Vots emesos, 17. A favor, 8; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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