
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 353-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2007 Núm. 5
 

Presidència
de l'Honorable Sra. Aina Sebastiana Rado i Ferrando

Sessió celebrada dia 22 de novembre del 2007 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PREGUNTES:

1) RGE núm. 2468/07, de l'Hble. Diputada Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a delegacions de
l'Escola Balear de l'Esport. 58

2) RGE núm. 2469/07, de l'Hble. Diputada Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada d'esportistes
d'elit de les Illes Balears. 59

3) RGE núm. 2470/07, de l'Hble. Diputada Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa de l'esport
en edat escolar. 60

4) RGE núm. 2471/07, de l'Hble. Diputada Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a jocs escolars. 62

5) RGE núm. 2623/07, de l'Hble. Diputada Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a esdeveniments
esportius a les Illes Balears. 63

6) RGE núm. 2624/07, de l'Hble. Diputada Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fundació Illesport.
64



58 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 5 / 22 de novembre del 2007 

 

7) RGE núm. 2625/07, de l'Hble. Diputada Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis amb els
consells insulars. 65

8) RGE núm. 2626/07, de l'Hble. Diputada Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa de l'esport
en edat escolar. 66

LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui. En primer lloc donam la
benvinguda al conseller d’Esports i també a les persones que
l’acompanyen: la Sra. Antònia Vidal Feliu, cap de gabinet del
conseller, i Gabriel Gili Nadal, director general d’Esports.

I per començar demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sí, Francesc Dalmau substitueix Maria Torres.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Ana Crespí substitueix Rosa Maria Alberdi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en el debat de les preguntes RGE núm. 2468, 2469,
2470, 2471, 2623, 2624, 2625 i 2626/07.

1) Pregunta RGE núm. 2468/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a delegacions de l'Escola Balear de
l'Esport.

Per formular la pregunta número 2468, sobre delegacions
Escola Balear d’Esports, intervé l’Hble. Sra. Catalina Palau i
Costa, del Grup Parlamentari Popular, autora de la mateixa, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies també, Sr.
Conseller, un dia més per la seva assistència aquí, i també als
alts càrrecs que l’acompanyen.

Aquesta pregunta és relativa a l’Escola Balear de l’Esport,
i després de les declaracions que ha fet vostè a les últimes
compareixences en aquesta cambra entenc que el Govern balear
té la intenció de potenciar el paper de l’EBE de cara al pròxim
exercici, supòs que també al llarg de tota la legislatura, vol que
sigui realment l’organisme coordinador de tota la tecnificació
que es faci a les quatre illes Balears. 

Ahir ens va comentar que hi havia un increment
pressupostari cap a l’EBE amb aquesta intenció; que hi hauria
nous programes dins l’Escola Balear de l’Esport, entre ells el
de Pequín 2008, i jo li volia demanar respecte a les delegacions

de l’Escola Balear de l’Esport a les illes menors. Ja la passada
legislatura, o abans fins i tot, crec que l’anterior, es varen crear
aquestes delegacions a les illes menors perquè l’EBE es
descentralitzàs una mica i els seus esforços arribassin a totes les
illes, i m’agradaria saber de cara al pròxim any si vostès pensen
mantenir aquestes delegacions, si les volen reforçar, si els volen
donar noves funcions i, bé, com es desenvoluparà la feina en
aquesta legislatura d’aquestes delegacions de l’Escola Balear
de l’Esport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller d’Esports per un temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, esperem
que avui no passi res estrany, com està passant sempre que jo
comparesc. Sra. Palau, sí, realment la nostra intenció és
potenciar l’EBE, l’Escola Balear de l’Esport. Creim que la
tecnificació és molt important, és el teixit que en un futur
ajudarà que nous esportistes surtin i que els resultats esportius
siguin deguts a una política esportiva, i en aquest sentit
consideram que l’EBE és molt important i òbviament, per la
configuració de la nostra comunitat, consideram que és molt
important mantenir i potenciar aquestes delegacions a cada una
de les Illes. Fins i tot a l’illa de Formentera, que fins ara no es
tenia, idò tenim la idea també de potenciar-la.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula, per
un temps de cinc minuts, la Sra. Diputada.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, bé, entenc, idò, que hi haurà delegació d’EBE a Eivissa,
a Menorca i a Formentera. I, bé, jo li havia demanat un poc
quines seran exactament les funcions d’aquests delegats, si té
a bé especificar-les una mica millor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies. Bé, la configuració a l’illa de Menorca la
volen deixar exactament com està. Bé, l’illa de Mallorca és ja
la seu central, o sigui, bàsicament com que hi ha la seu central
no modificarem mes, simplement hi ha els directors tècnics i
demés. Sí que volem fer una delegació..., la delegació que hi
haurà a Menorca es mantendrà exactament com està; en aquests
moments no hi ha l’auxiliar administratiu que fins ara hi havia,
se n’ha anat, i aleshores el que farem serà substituir-lo perquè
sí que volem que la configuració sigui la d’un tècnic i la d’un
auxiliar administratiu. 

Fins ara hi havia una delegació que s’encarregava tant
d’Eivissa com de Formentera, amb seu a Eivissa, amb una
persona a mitja jornada que a més era de l’illa de Formentera.
El que volem fer és que aquesta persona realment dugui l’illa
de Formentera, que es munti allà una delegació, i a l’illa
d’Eivissa posar una altra persona que sigui la persona que
dugui la delegació a l’illa d’Eivissa. 

Bé, bàsicament nosaltres, pel que hem vist, els esportistes,
els entrenadors, els tècnics, tenen necessitat moltes vegades de
contactar, fer peticions, fins i tot estàvem parlant dins la
mateixa EBE de fer distintes comissions pel Pla tècnic
d’instalAlacions esportives, i és necessària, diguem, una certa
coordinació amb cada una de les Illes a l’hora de muntar un
vincle de connexió proper, no que pareixi que per fer qualque
cosa a l’EBE s’hagi d’anar a l’illa de Mallorca, on hi ha la seu.
Llavors la nostra idea és òbviament poder donar un servei de
contacte, que cada illa consideri que l’EBE és pròpia de la seva
illa i està allà, i a més nosaltres sempre hem parlat de no
centralitzar els serveis de tecnificació, sinó de tenir-los a les
distintes illes, i amb aquesta idea idò fins i tot abans n’hi havia
només a Eivissa, Menorca i Mallorca, i augmentarem a l’illa de
Formentera, perquè òbviament per un costat hi ha el consell
insular i estàvem parlant de centres de tecnificació a l’illa de
Formentera, i una de les bones maneres de començar és posar
un delegat de l’EBE a l’illa de Formentera. I així és com
quedarà la configuració. 

I el funcionament i..., més o menys es podria definir com a
enllaç i sobretot com a persona que faci propera l’EBE a cada
una de les Illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

2) Pregunta RGE núm. 2469/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a retirada d'esportistes d'elit de les Illes
Balears.

Per formular la pregunta RGE núm. 2469/07, té la paraula
la Sra. Diputada portaveu del Grup Popular.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. A la primera compareixença del
conseller aquí en el Parlament ens va anunciar una cosa que és

bastant innovadora en aquesta comunitat, que és d’alguna
manera una retirada esportiva digna per a aquells esportistes
que hagin estat d’elit i que ara ja no estiguin competint, i va
quedar un poc en aquest anunci però no se n’ha parlat més.
Tampoc ahir a la presentació dels pressupostos no es va fer cap
referència a aquesta iniciativa, i m’agradaria conèixer un poc
més com pensa el Govern materialitzar aquesta nova línia
d’ajudes i si saben ja quin cost ha de tenir i a quin nombre
d’esportistes pot afectar o pot ajudar en el cas de la nostra
comunitat autònoma. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta el Sr. Conseller
d’Esports i Joventut.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, Sra. Palau,
bé, és que la retirada esportiva digna dels esportistes és una
cosa que a mi m’ha afectat bastant de prop. Quan un esportista
es retira és com si..., és com si un cardiòleg que sempre ha estat
el millor del món fent cardiologia en un moment determinat, en
una edat propera a la seva vida, en els 30 i pocs anys, diuen que
a partir d’aquest moment ja no pot tornar a fer cardiologia, i es
troba que surt de dins d’una bombolla, que és l’esport d’alta
competició, i arriba -diguem- a la societat normal on tots vivim.

Llavors en aquests moments es va posar en marxa fa un
parell d’anys, a nivell del Comitè Olímpic Espanyol, un
programa que es va fer a través de la Fundació ADECCO, es va
arribar a una sèrie de convenis, en el qual en aquells moments
el que es feia era crear una sèrie de tuteles als esportistes
perquè sapiguessin sobretot enfrontar-se a la vida normal, a
nivell laboral, òbviament. Allà el que és fa és collir l’esportista,
a aquest esportista se li fa un pla d’estudis, es considera què ha
estudiat i on ha tengut experiència, a partir d’aquí se’l forma
una mica, se l’ajuda a trobar feina, a tenir unes beques perquè
pugui anar de becari i més o menys durant un o dos anys tengui
una certa tutela. Aquest programa va ser un èxit, l’únic
problema és que hi ha molts poquets esportistes d’elit;
esportista d’elit és una persona que surt al BOE que el qualifica
com a tal. Un campió d’Espanya no està considerat com a
esportista d’elit, només està considerat com a esportista d’elit
crec que és una espècie de campió d’Europa per amunt.
Llavors, què passa?, que aquesta definició d’esportista d’elit no
està..., o sigui, nosaltres en tenim poquets.

El que les altres comunitats han fet i que és el que nosaltres
volem també estudiar, i per això ens hem posat en contacte amb
la persona que du aquest programa tant dintre del Comitè
Olímpic com dintre de la Fundació ADECCO, per veure com
ho han fet. Normalment ells el que fan és redefinir, juntament
amb les federacions i juntament amb cada un dels consells, i el
que fa la Fundació ADECCO és firmar una sèrie de convenis
per tot aquest know how que tenen després de vuit anys de
treball idò l’apliquen i ajudes cada una de les comunitats.
Bàsicament està a tutelar l’esportista no quan deixa l’esport,
perquè se n’han adonat que aquí és un moment molt complicat,
sinó dos o tres anys abans que deixi l’esport, perquè la seva
formació sigui el més adequada per preparar la sortida, o fins
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i tot ja hi ha federacions que sobretot els nins són molt petits i
que costa una mica més, encara que després tenen l’avantatge
que també el seu esport acaba molt prest, com és el tema de la
gimnàstica rítmica i demés, idò es prepara una sèrie de cursos
d’accés a la universitat perquè potser amb 25 anys puguin
accedir a la universitat i no tenguin aquest (...). 

El que nosaltres estam fent ara és parlar amb el Comitè
Olímpic Espanyol i amb la Fundació ADECCO per saber
exactament com és el programa que ells tenen, a veure com ho
materialitzen exactament, el tema d’ajudes, de formació i
demés; i per altre costat ens estam posant en contacte amb
persones que ja estan aplicant a les seves..., bé, em referesc a
alts càrrecs que estan aplicant els seus convenis, o sigui, estan
diguem duent la tutela d’aquests convenis, i a veure com estan
redefinint el seu concepte d’esportistes d’elit per obrir-ho una
mica més, perquè òbviament si a nivell nacional n’hi ha pocs
que estan en el BOE, idò a nivell de les comunitats autònomes
ja ni ha molts menys, si n’hi ha són dos o tres. Llavors la idea
és crear un pla basant-nos en una experiència que ha funcionat
a altra gent. 

Jo he estat membres d’aquest pla, també vaig estar en el
programa pilot, i jo el que li puc dir de la meva experiència
personal és que quan jo vaig arribar jo tenia una carrera
acabada i m’havia d’especialitzar. Llavors em varen fer un
perfil; els sociòlegs i els psicòlegs de la Fundació ADECCO em
varen fer el meu perfil de personalitat, vàrem anar al tutor
d’IESE, al cap d’estudis de l’IESE i vàrem definir una sèrie de
cursos i, bé, em varen preparar una miqueta perquè quan sortís
em pogués enfocar cap un lloc i després, a través del Comitè
Olímpic, em varen obrir portes a segons quin tipus d’empreses
perquè pogués anar a fer pràctiques, etc. Això exactament no
ho podem repetir aquí perquè no tenim la força del Comitè
Olímpic, però sí que amb les capacitats que tenim des d’aquesta
conselleria intentar que, a qui definim com a esportista d’elit i
balear, per dir-ho de qualque manera, idò tengui aquesta
capacitat d’accés al món laboral, que és el que més ens
preocupa.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula la Sra. Palau per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, només veig que de moment és
una cosa que està en fase d’estudi i planificació i segurament al
llarg del 2008 no s’iniciarà aquest pla d’ajudes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contrarèplica té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies. Bé, el que estam estudiant, el que hem fet...,
el més ràpid que hem posat en marxa és el tema de parlar amb
la universitat per crear un programa de gestió, o sigui, un curs
d’aquests no es necessita..., o si tens experiència... No sé, ara

no me’n record exactament com és, però té una sèrie de mòduls
que van sobretot en temes de gestió d’instalAlacions esportives,
d’empreses esportives, de monitoratge, que almenys a través de
nosaltres i la conselleria, diguem, aquests cursos de (...), que no
duren òbviament tot l’any sinó que són mòduls que tots junts
tenen una titulació i per separat en tenen una altra, per
intentar..., i això sí que ho intentarem posar en el 2008, sobretot
perquè nosaltres el que farem serà becar els esportistes que s’hi
vulguin acollir i que d’aquesta manera ells puguin tenir una
formació en un àmbit que ells coneixen moltíssim. Ells
coneixen el món de l’esport, han participat a un munt de
competicions, han estat a moltes instalAlacions i no és un món
que els vengui estrany, i sobretot en una comunitat autònoma
que ve aquí, però (...), que ve aquí a fer coses, que ve a fer
windsurf o que ve a fer bicicleta i demés, sí que veim que tenim
una possibilitat de colAlocar la gent. 

Llavors per al 2008 sí que ja estam parlant de la universitat
perquè a principis d’aquest any puguem llançar aquests cursos.
Estam parlant d’universitat, ells òbviament han de fer tot el
contingut curricular d’aquests cursos i d’aquests mòduls, i tot
d’una que ho tenguin intentarem posar-ho en marxa. Com que
no són anuals sinó que simplement va per mòduls, ho podem
posar el més aviat possible i que, bé, que els nostres esportistes
es vagin becant els que vulguin o els que no estan a la
universitat. Gràcies a Déu aquí en tenim molts que són
universitaris que després els hem d’ajudar, potser, a preparar
entrevistes personals o a preparar currículums, però bé, les
converses ja han començat. A mi m’agradaria que fos en el
2008, sobretot perquè, ja els dic, jo m’he retirat i sé el que és
una retirada esportiva, i la sensació és que se t’acaba el món, i
t’aixeques i tot el que sabies fer ja no et serveix per a res.
Llavors és una cosa que no és que no tengui pressa, és que a
més em fa ganes perquè és una vivència que jo he tengut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 2470/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a programa de l'esport en edat escolar.

Per formular la pregunta RGE núm. 2470, sobre programa
de l’esport en edat escolar, intervé l’Hble. Diputada Sra. Palau,
del Grup Parlamentari Popular, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, hi ha tres preguntes relatives
al programa de l’esport en edat escolar, i aquesta fa referència
a la implantació... No, perdó. Sí, per poder accedir als jocs
escolars de les Illes Balears, els esports d’equip han d’haver
participat en una fase insular, en la qual hi ha d’haver uns
mínims: són tres equips a Menorca, tres a Eivissa-Formentera,
quatre per Mallorca, i també haver-hi un mínim de deu equips
que participin als jocs escolars.
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Clar, aquesta norma cada any provoca tota una sèrie de
problemes, perquè ens trobam que hi ha uns esports que estan
implantats a una illa... M’he confós?

(Intervenció inaudible)

Idò ens trobam que hi ha una sèrie d’esports que tenen més
implantació a una illa que a una altra, i potser a una illa està
molt desenvolupat aquest esport, tens molts d’equips, però
resulta que si a les altres illes no n’hi ha prou no se sumen els
deu i no poden participar a les finals balears en els jocs
escolars, i això cada any provoca una sèrie de traumes, de
frustració en aquelles illes en què estan implantats aquests
esports i que llavors no poden participar d’aquests finals
balears.

Una solució que s’havia començat a posar en marxa els
darrers anys era promocionar aquests esports que estan dins la
programació global de l’esport escolar en aquelles illes on falta
un poc aquesta empenta, amb la colAlaboració de les
federacions, els Govern posava els sous, els consells també
colAlaboraven una mica i les federacions executaven aquesta
feina, i la meva pregunta és saber si vostès tenen intenció de
continuar per aquesta línia i de fer qualque cosa per equilibrar
aquests desfasaments que hi pot haver entre unes illes i les
altres. Per exemple a Eivissa hi ha molt d’handbol, a Menorca
hi ha voleibol, però llavors ens trobam que a l’hora de fer els
jocs, d’ajuntar-los, idò no hi ha aquests mínims que requereix
la normativa de l’esport escolar per poder participar en els jocs.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta el Sr. Conseller
d’Esports i Joventut per un temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, Sra. Palau,
sí, efectivament és un problema que ens hem estat trobant en
reunions amb distints presidents de distintes federacions i que
molts d’ells -el de handbol precisament- ens parlaven d’aquesta
limitació que podia tenir, i sobretot no ja la limitació per
competir a nivell de campionats de Balears escolars, sinó
simplement per desenvolupar el seu esport, i òbviament sense
nins que juguin a aquest esport molt difícilment hi haurà tota
una classificació de tota una sèrie..., i per aquest motiu sí que
tenim la intenció, juntament amb les federacions i també amb
els consells insulars, de crear una sèrie de programes que ens
permetin implantar o desenvolupar esports que tenen aquesta
problemàtica a les distintes illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula la Sra. Palau per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, certament estic d’acord amb
vostè que..., jo ho he limitat a les finals escolars, però les
repercussions negatives són molt més amples en aquests casos,
perquè després també quan van a la fase nacional també es
troben que no van amb el suport de la comunitat autònoma,
com sí ho fan els altres esports. I crec que en aquests casos és
molt important la implicació del Govern balear, perquè encara
que els consells insulars tenguin intenció d’ajudar, i colAlaborar,
i treballar en la delegació insular respectiva, si no es fa un
esforç des del Govern balear i es coordina, idò no arribarem a
equiparar unes illes amb les altres i no se solucionarà aquesta
problemàtica.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller.

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

Bé, estam d’acord. El que li puc avançar és que, bé, una de
les funcions precisament de la nostra delegació de l’EBE és que
la persona és un tècnic, o sigui, podrà tenir una observança del
que passa amb els esports. A més a l’illa de Menorca ja es
firmarà prest el conveni per al desenvolupament de l’atletisme
i estam parlant també per promocionar l’handbol a causa de la
reunió aquesta que hem tengut, perquè estam en aquesta línia
i consideram que és necessari i que el Govern s’hi ha
d’implicar. Repetesc, sempre respectant les federacions i
actuant amb les federacions i actuant amb els consells insulars
per aquesta idea de proximitat de què hem parlat en altres
ocasions i que nosaltres consideram que és necessària, sobretot
en aquest tipus d’iniciació, que és més fàcil fer una iniciació
des d’allà que coordinar-la des d’aquí, que moltes vegades
tenim problemes. A més cada illa té una problemàtica distinta
i el que hem de fer és adaptar-nos a la problemàtica.

Llavors en aquest sentit estam en la mateixa línia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.
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4) Pregunta RGE núm. 2471/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a jocs escolars.

Passam ara a la pregunta RGE núm. 2471, sobre jocs
escolars, que formula també la Sra. Palau del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la diputada per un temps de
deu minuts.

LA SRA. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Desenvolupar el programa de
l’esport escolar no és fàcil, i regular el que és competència del
Govern balear tampoc, és una activitat complexa que afecta
moltíssima gent, no només a molts d’infants, pares,
entrenadors, sinó també federacions, delegacions, les mateixes
institucions, consells, ajuntaments i govern, i després també,
com acabam de veure, cada illa té les seves circumstàncies, les
seves particularitats i els seus problemes, i cada vegada, tant
abans com després dels jocs, sempre hi ha veus que els
agradaria..., demanen canvis en la normativa, i jo, com que
pens que és un dels temes més prioritaris que hem de tenir els
responsables institucionals és aquest, és l’esport de base, idò
m’agradaria saber com afronta el nou govern aquest tema: si
pensau fer modificacions importants a la normativa, deixar-la
estar, fer alguna revolució important en aquest sentit; com es
pensa afrontar?

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contestar-li té la paraula el Sr. Conseller també per un
temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats. Home, jo,
Sra. Palau, jo no som massa partidari de grans revolucions, per
aquest sentit, sobretot perquè m’agrada..., crec que el món de
l’esport ja és prou complicat des del punt de vista de la pròpia
gestió perquè a sobre facem grans canvis que l’únic que faran
és alterar molt.

El que passa és que sí que nosaltres hem parlat amb
aquestes federacions, i sobretot amb els clubs i amb els
participants, i ens han transmès aquesta mateixa necessitat amb
aquesta mateixa sensació que vostè ens diu. Per això hem estat
pensant que en el 2004, la normativa que es va aprovar va ser
per al període 2004-2008, sí que ens agradaria, bé, sí que la
respectarem fins al 2008 però, bé, ja el que farem serà una sèrie
de modificacions que permetin sobretot que aquests problemes
o, diguem, aquestes necessitat o aquest sentiment que ens
transmeten, el puguem anar solucionant. Farem unes petites
modificacions inicials i òbviament després per a un altre
període que ja estigui per damunt del 2008 idò potser
l’experiència que tenim d’aquesta reglamentació que hem
tengut més les modificacions que ens han proposat que facem
i que apliquem, idò intentarem que la normativa reuneixi tot
aquest programa o intenti solucionar aquesta situació que, bé,
és perquè tenim illes i tenim sempre aquests desfases, però bé,
la idea és en el 2004-2008 respectar aquesta reglamentació, fer
unes petites modificacions i a continuació, amb les petites

modificacions i veient l’experiència que hem tengut, idò fer una
altra reglamentació que ens permeti solucionar una mica o
donar un altre pas per solucionar aquest problema, aquest
problema que tenim que, bé, que no és un problema que sigui...,
és un problema que és per la nostra geografia i supòs que amb
l’esforç de tots arribarem a una solució.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula la Sra. Palau per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo ni som tècnic d’esports ni
he estat mai esportista, ni d’elit ni quasi de base, però crec que
aquest és un dels grans reptes que té l’administració de Balears;
el tema de l’esport escolar tal vegada necessita un estudi
profund i intentar arribar a un consens de tots els implicats,
però hi ha moltes veus que demanen això, fer una remodelació,
una nova manera d’afrontar-ho, i sobretot procurar que cada
vegada hi hagi més infants que practiquin esport, que no tenc
clar si és la tendència que tenim ara en aquest sentit.

I m’agradaria també demanar-li -no estava escrit però sí em
pot contestar- com pensen fer l’organització dels jocs escolars
de cara a aquesta legislatura, si seguiran amb la tònica de
concentració uns dies determinats, o si tornaran fer, com
s’havia fet abans, una mica més de dispersió en les dates.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contrarèplica té la paraula el Sr. Conseller per un temps
de cinc minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats. Sra. Palau,
idò benvinguda al món de l’esport; encara que no hagi estat
esportista jo crec que tota la gent que té una certa sensibilitat
pel món de l’esport i que ajuda que el món de l’esport vagi,
com vostè està demostrant, idò és benvinguda i, bé, no fa falta
haver estat esportista per treballar en el món de l’esport. El meu
entrenador mai no ha estat esportista, simplement va ser
entrenador i ja està. 

Jo tenc la sort que el meu director general sí que ve
d’aquest món i a més està molt involucrat en les finals de
l’esport escolar perquè era director del centre de tecnificació
d’atletisme de l’Escola Balear de l’Esport, i a més sí que ha
estat treballant molt en l’esport base dintre de l’atletisme. Jo el
que li puc dir és, bàsicament -permeti’m que ho llegeixi que és
molt més fàcil per a mi-, sé que s’està reunint sobretot perquè
era sofridor, també, d’aquesta normativa o d’aquesta
problemàtica, i bé, fins ara els esports d’equips que no tenien
representació mínima per disputar les fases insulars, si entre les
altres illes no sumàvem 14 equips, no podien participar en les
finals de Balears. A petició dels diferents consells a la reunió
de la Comissió Mixta, es va considerar oportú deixar participar
aquests equips que no compleixen els mínims, normalment eren
handbol i voleibol, o sigui, estava molt limitat. Sempre i quan
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els mateixos consells, juntament amb les federacions regulin
l’accés als esports de modalitats individuals. D’aquesta manera,
amb el mateix nombre de places i pressupost, donarem cabuda
a modalitats i categories en què normalment no participaven a
les finals. Això és una proposta que ha sortit de la Comissió
Mixta i és una de les modificacions que farem per intentar
solucionar la problemàtica.

Després quant a la pregunta que m’ha fet, que no estava
escrita. Hem estat xerrant amb les distintes federacions i els
distints colAlectius que els afectava aquesta concentració de
finals i el que passa és que no tothom té les mateixes finals
després del campionat d’Espanya en el mateix període. I
després hi havia gent que fins el campionat d’Espanya els
faltaven 2 o 3 mesos i fer una selecció per 3 mesos després
obligaves als nins a tenir una posada a punt, a preparar un
campionat, després hi havia 3 enmig i hi havia federacions que
ens demanaven si era possible que les agrupéssim amb grups
que fossin una mica més acord i sobretot, el calendari esportiu
fos més adequat i el fet de concentrar-les totes el mateix dia
trastocava els calendaris. 

Llavors la idea aquesta any és no fer aquestes
concentracions, sinó fer distints nuclis de campionats, en funció
al propi desenvolupament de l’esport. I d’aquesta manera no
alterar el desenvolupament normal del calendari de
competicions. La idea no és fer una concentració de finals, sinó
intentar (...) una mica més en funció d’allò que les federacions
ens demanin i en acta amb les federacions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

5) Pregunta RGE núm. 2623/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a esdeveniments esportius a les Illes
Balears.

Ara passam a la pregunta RGE núm. 2623, sobre
esdeveniments esportius a les Illes Balears. Intervé la Sra.
Catalina Palau i Costa del Grup Parlamentari Popular per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si és possible, m’agradaria que el
conseller matisés, amb allò que parlàvem ara, si aquestes finals,
aquests jocs escolars se concentrarien a l’illa de Mallorca, o es
tornarien dispersar per illes.

I ja entrant en la pregunta que ens ocupa, sobre els grans
esdeveniments esportius. Bé, aquesta ha estat una gran aposta
de l’anterior govern per la celebració de grans esdeveniments
esportius a les Illes Balears. Tots sabem que tenen un cost
econòmic molt elevat, però també reporten molts de beneficis.
Podem dir que són un estímul per a l’esport local, poder veure
que a la teva illa es fa un campionat del món, o un campionat
d’Espanya d’un esport que t’agrada, que t’atreu crec que tan
per a l’esport de base, com per a tota l’afició és polit i és

estimulant poder-ho veure, a més te dóna una bona consciència,
d’alguna manera te dóna prestigi i té fa sentir orgullós
esportivament de la teva illa. Però sobretot i crec que així ho va
entendre el govern anterior, donen una molt bona imatge de la
nostra comunitat com un lloc allà on es pot practicar l’esport i
que es pot fer un turisme esportiu de qualitat. 

Jo crec que ara estam més preparats que mai per acollir
aquests grans esdeveniments, perquè tenim cada vegada més...,
a la passada legislatura es va fer un gran esforç i s’ha
aconseguit tenir unes magnífiques instalAlacions esportives
quasi a totes les illes, això encara ens obri més portes de cara
als grans esdeveniments. I m’agradaria saber..., vostè ha
anunciat que el nou Govern seguirà en aquesta línia, però si ja
tenen alguna previsió del que podríem tenir, del que es podria
acollir al llarg del 2008, o a mig termini. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar-li té la paraula el Sr.
Conseller d’Esports.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats. Bé, la idea
és que no es concentrin només a una illa aquestes finals i vagi
rotant al llarg de tota la legislatura i es puguin fer coses a les
distintes illes, a totes les Illes Balears.

En contestació a la pregunta que em fa d’esdeveniments
esportius. Jo estic totalment d’acord, la imatge que això és una
illa allà on es pot practicar l’esport és un tipus de turisme que
ens interessa molt, és un tipus de turisme que va bé. I en
aquests moments no tenc encara una previsió de grans
esdeveniments que puguem fer. Hem donat prioritat a altres
coses i ens hem centrat més a solucionar altres temes i aquest,
entre els esportistes d’aquí i els grans esdeveniments, ara hem
decidit fer feina en solucionar problemes més urgents i
necessaris. Òbviament això no vol dir que descartem els grans
esdeveniments esportius. Però en els tres mesos que duim, crec
que ha estat millor, o hem decidit amb el meu equip, el fet de
dedicar-nos a una altra cosa i més endavant tot d’una que
puguem posar-nos a desenvolupar aquest programa de grans
esdeveniments esportius.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula la Sra. Palau.
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6) Pregunta RGE núm. 2624/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Fundació Illesport.

Sent així, passaríem a la pregunta RGE núm. 2624, sobre
Fundació Illesport i també per formular-la té la paraula la Sra.
Palau per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Bé, aquí, Sr. Conseller, crec que no hi estirem d’acord.
Vostè des del moment que ha entrat en el seu càrrec jo l’he
sentit que es queixava de l’estat econòmic que s’havia trobat,
del deute que tenia, però també pareix que des d’un primer
moment la plantilla de la Fundació Illesport s’ha incrementat
considerablement. Ahir vàrem mirar els pressuposts hi ha un
increment de capítol 1, de personal pràcticament a totes les
dependències i organismes de la Conselleria d’Esports i
Joventut. Malgrat jo pens que els objectius per a aquest primer
any no es veuen incrementats.

M’agradaria que ens expliqués un poc a què es deu aquest
increment de plantilla, no ha esperat el gener del 2008, sinó que
una vegada que va entrar vostè, ja es va incrementar aquesta
plantilla de la Fundació Illesport. A què es dediquen aquestes
persones, quins càrrecs, quina titulació tenen i també si la
Fundació, ahir ja en vàrem parlar una mica, però què farà més
la Fundació Illesport que pugui justificar aquest increment de
personal?

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contesta l’Hble. Conseller d’Esports i Joventut per un
temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats. Sra. Palau,
sí que estarem d’acord, és fàcil d’explicar. Quan hem entrat en
aquesta conselleria tenim un seguit d’activitats i coses noves a
fer, algunes d’immediates i òbviament s’han d’aplicar recursos
per poder desenvolupar aquestes activitats que ja estaven fins
i tot pactades anteriorment.

Quan tu entres a un lloc i has de fer un seguit de coses i en
aquest moment no tens les persones per fer-les, o no s’ha
previst com es desenvolupaven aquestes activitats que s’havien
programat, has de fer el possible perquè surtin bé i sobretot, si
són molt mediàtiques. Llavors aquest increment de plantilla que
es va donar també durant l’estiu va servir precisament per a
aquestes activitats que ens vàrem trobar tot d’una quan vàrem
entrar. Això és el perquè d’aquest increment.

La Fundació Illesport. Jo li dic que jo la vull dedicar a dues
grans polítiques. Per un costat el tema dels esdeveniments
esportius que hem xerrat anteriorment. Jo crec que ha de ser la
Fundació la que ho dugui, sobretot per la seva flexibilitat a
l’hora de gestionar-los. I després el tema del patrocini
d’esportistes d’alta competició, com el PAEB, que era l’altre
tipus d’ajuda que es donaven als esportistes i així estava
configurat i així funcionava. Jo no crec que hagi de fer

instalAlacions esportives, com és el cas que sigui membre del
consorci de construcció del Palma Arena. En aquest cas jo crec
que s’ha de centrar en esdeveniments esportius i en patrocinis
d’esportistes o ajudes a esportistes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula la Sra. Palau per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Bé, vostè mateix ho ha dit, mateix funcionament que abans,
mateixos objectius, similar pressupost, però molt més personal.
Jo seguesc pensant que no està justificat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica té la paraula el Sr. Conseller. Té la
paraula per un temps de cinc minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El primer de tot que ens
vàrem trobar quan vàrem entrar a la conselleria va ser
l’organització d’un Eurobasket. Bé, en aquell Eurobasket no hi
havia ni cistelles, o sigui les cistelles estaven demanades, però
no hi eren, tampoc hi havia pista de bàsquet. El Palma Arena
estava totalment..., hi havia una persona de neteja que obria i
tancava. Llavors el segon o tercer dia em va telefonar un tal
José Montero, a mi sonava que era un jugador de bàsquet i ho
vàrem rebre. Li vàrem dir que per favor vengués i li vàrem dir
que teníem un problema, d’aquí a 5 setmanes tenim un
Eurobasket i aquí no heu començat a fer res. I clar, què  fas en
aquell moment, Eurobasket, aquí jugava Alemanya i el mercat
alemany és molt important per a les Illes Balears, no donem
una mala imatge. Havíem d’anar el més ràpid possible. 

No coneixíem la instalAlació, era una nova, problemàtica. Hi
havia hagut modificacions damunt modificacions de tot el
sistema de posada en funcionament. No coneixíem segons
quines coses, hi havia coses que no estaven acabades. I què
vàrem haver de contractar? L’enginyer que havia fet les
darreres modificacions tècniques a la instalAlació perquè ens
ajudés a arrencar l’Eurobasket. Moltes vegades anàvem amb el
mapa, no sabíem on estaven els endolls, no sabíem per on
passaven els cables. Vàrem contractar l’enginyer perquè ens
ajudés. 

Després n’Andreu Canals, ell ja havia deixat la direcció
tècnica del Mundial de Ciclisme i ens vàrem trobar que era una
persona que podíem incorporar perquè ell coneixia la
instalAlació, de fet, ja hi havia fet un mundial, era la persona
que havia ajudat i assessorat a l’antic Govern per fer el
mundial. També el vàrem contractar perquè fos la persona cap
d’instalAlacions d’aquest Eurobasket, sobretot perquè era una
persona que coneixia l’Eurobasket. 
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I després des dels gerents, persones que s’encarreguessin
del personal, de vigilar, la instalAlació no estava acabada i
després en un moment determinat necessitàvem gent que
acabés, electricistes que posassin una cosa o una altra, o gent
que dugués les coses d’un lloc a l’altre perquè les cadires d’un
lloc les necessitàvem a l’altre. Ho vàrem haver de fer el més
ràpid possible per treure l’Eurobasket. Molta d’aquesta gent ja
no hi és, l’enginyer encara està en contracte perquè encara ho
estam ultimant. N’Andreu Canals ja no hi és, hi ha molta gent
que ja no hi forma part.

Però ens hem quedat amb un seguit de gent, sobretot pel
Mundial de Ciclisme i no tant per l’Eurobasket, havíem de
mirar quines sales estaven sense acabar, quin inventari hi havia,
havien desaparegut armaris, ara estam fent inventaris. Vàrem
mirar que totes les sales estiguessin acabades, hi havia petits
desperfectes, hi havia gent que havia de fer un inventari tècnic
de la instalAlació, a la vegada que també inventari material.

Bé i això va ser una de les pujades que vàrem haver de fer
perquè la solució que vàrem trobar per arrencar l’Eurobasket,
que al final va ser un èxit i fins i tot el propi responsable de
coordinació de les distintes àrees va dir que havia estat la
millor àrea, aquesta havia estat la millor seu. I després gent
nostra va haver d’anar a Madrid a ajudar perquè allà tenien un
caos impressionant i varen dir, ho feis com a Mallorca perquè
a Mallorca ha funcionat. Va ser el canvi de personal, nosaltres
vàrem emprar gent que l’antic Govern ja havia emprat, eren
bones persones i no teníem cap problema i els vàrem
incorporar. I això va ser una de les pujades.

Clar, després la Fundació Illesport participa en el consorci
de construcció i gestió del Palma Arena i el Palma Arena ha
d’estar funcionant. Llavors qualcú ha d’anar..., maldament sigui
a obrir i tancar les portes, algú hi ha d’haver i llavors
necessitàvem un gerent, un gerent econòmic, gent que mogui
les coses o que estigui allà pendent que els ciclistes puguin
entrenar..., ha de funcionar. Hi ha gent que està contractada per
a la gestió del Palma Arena, està contractada a través de la
Fundació. Per què? Perquè ho estàvem gestionant nosaltres i la
fundació formava part del consorci, vàrem considerar que el
més normal i per poder justificar aquestes incorporacions era
incorporar-los a la Fundació Illesport, però era gent destinada
a la gestió. Una vegada que tenguem gestionat, recepcionat el
Palma Arena definitivament i creem la consorci de gestió del
Palma Arena, tota aquesta gent passarà al consorci de gestió del
Palma Arena.

En aquest sentit i ja que xerram d’això, en aquests moments
hi ha més gent que la que hi havia fins ara, sobretot perquè hem
tengut el problema del cap de fibló que ha destrossat Son Moix
i ara a part de nosaltres, també hi ha gent de l’IME, perquè allà
no hem pogut contractar més gent i ha hagut de passar gent per
ajudar-nos. En aquest sentit des del Govern també donar les
gràcies a la gent de l’IME que està ajudant perquè tot això
funcioni i sempre se’ns diu que hem reaccionat ràpid i els
equips poden jugar al Palma Arena i diguem el seu calendari es
pot desenvolupar, també és perquè la gent de l’IME també està
fent un esforç perquè muntar i desmuntar la pista cada dia
perquè puguin jugar tots els equips era una experiència que
nosaltres no teníem i els hem de donar les gràcies.

Bàsicament aquestes són les dues coses que han fet que
incrementéssim la gent que forma part d’Illesport, però
simplement ha estat per l’herència que ja teníem. Havíem de fer
un Eurobasket i havíem de posar en marxa el Palma Arena i
encara no tenim un consorci de gestió del Palma Arena. Mentre
tant, aquestes persones estan contractades a la Fundació
Illesport, però simplement per gestionar i perquè els ciclistes hi
puguin anar, perquè s’hi puguin fer esdeveniments i perquè els
equips de bàsquet i voleibol que ho necessitin puguin jugar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

7) Pregunta RGE núm. 2625/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a convenis amb els consells insulars.

Passam ara la pregunta RGE núm. 2625, sobre convenis
amb els consells insulars que formula també la Sra. Palau. Té
la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, els grans esdeveniments
esportius que es facin a Mallorca, segurament tendran com
organitzador la Fundació Illesport, però després n’hi haurà
d’altres que es faran a les illes menors i en aquests casos el que
es feia abans era que el Govern balear, la Direcció General
d’Esports, signava uns convenis amb els consells insulars i
també ho va fer amb l’Ajuntament de Formentera, ara consell
insular, per ajudar a patrocinar esdeveniments esportius i també
si es feia, per al patrocini de programes de tecnificació que es
desenvolupaven en el cas d’Eivissa.

M’agradaria saber si optaran per la mateixa opció de signar
aquests convenis, o hi haurà noves fórmules de funcionament?
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per contestar-li té la paraula el Sr. Mateu Cañellas per un
temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats. Sra. Palau,
començaré per dir que per a mi Illesport és plural, no només és
Mallorca, consider que són les 4 illes, a més hem fet un
mundial de windsurf a Formentera i no crec que Illesport
només sigui la fundació de l’esport de Mallorca, jo crec que és
de les Illes Balears. No té més importància.

Jo crec que vas a la casa de qualcú, moltes vegades les
instalAlacions o personal que te pot ajudar, com és el cas de
l’IME, allà on l’IME ens ha ajudat amb el seu personal per
tenir més mobilitat, més facilitat i sobretot perquè tenen una
experiència, ho saben fer i és molt més ràpid i no hem de
perdre temps. Hem de comptar amb les distintes..., anava a dir
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institucions locals, però queda un poc pejoratiu, jo crec que
amb les institucions de cada una de les illes quan el campionat
es faci en aquestes illes, tal i com s’ha de fer. Jo crec que
sempre que anam a visitar qualcú, sempre sortirà millor si ho
feim amb ells, no a través d’ells, amb ells. Per aquest concepte
nosaltres no tenim cap problema i pensam seguir aquest tipus
de convenis perquè consideram que és la manera correcte de
funcionar, tal com hem vist en el passat que ha funcionat, fins
i tot ara a l’hora de reaccionar davant una gran tempesta, com
també ha passat.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula la Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per preguntar si hi ha
voluntat d’incrementar les aportacions econòmiques que
contemplaven aquests convenis o no, perquè el pressupost com
hem vist, les partides destinades als consells i ajuntaments estan
igual que l’any passat. I clar, el més normal en els casos de les
subvencions sempre cada any és pujar una mica. A veure si
això serà possible amb aquest pressupost.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies. Jo li record que li vaig dir que esperàvem
15 milions més, de fet avui matí la meva Secretària General
Tècnica ha xerrat amb la Secretària General Tècnica del
conseller d’Economia i han acordat que ja farien les noves
previsions. En aquest cas, sempre que tenguem un acord amb
els consells i que pactem, ho farem, no hi ha cap problema, hi
ha unes inicials, però la idea és que si es necessiten, (...) més.
Jo crec que els grans esdeveniments, com vostè ha dit, són
beneficiosos per a aquesta illa i sempre és bo que ens
coordinem. Si en aquest cas s’ha d’incrementar no hi haurà cap
problema.

Amb aquest pressupost inicial hem mantengut aquests
convenis i aquestes ajudes, a l’espera d’aquests 15 milions per
poder-ho incrementar. Llavors començam a fer feina amb el
que tenim i a continuació ja podrem..., una vegada que tenguem
el que volem fer, podrem dir aquí en posam més i aquí ho
deixam exactament igual. Però bé, ara ens toca xerrar i ens toca
rebre les propostes, les previsions són inicialment i amb el
pressupost sense augmentar ja estam iguals, per tant, a partir
d’aquí ja només podem pujar. I la idea és que puguem fer
aquests tipus d’esdeveniments.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

8) Pregunta RGE núm. 2626/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a programa de l'esport en edat escolar.

Finalment per formular la pregunta RGE núm. 2626, sobre
programa de l’esport en edat escolar intervé la Sra. Palau per
un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, n’hem parlat una mica abans,
el que desenvolupen principalment els programes de l’esport en
edat escolar, són els consells insulars que hi dediquen una part
molt important del seu pressupost. El Govern balear regula, fa
la normativa d’aquests programes i també coordina tots els
consells i l’execució d’aquests programes, a més d’organitzar
el que són els jocs escolars de les illes. Aquests jocs es
desenvolupen a les categories infantil i cadet, com vostè molt
bé sap. Aquest programa unificat funciona així des de fa molts
d’anys. Des d’un principi el Consejo Superior de Deportes ho
coordinava, colAlaborava, assumia el cost i l’organització del
que era la part nacional, els jocs de la joventut. I des de fa uns
dos anys ha deixat de fer-ho, ens ha deixat de la mà de Déu que
siguin les comunitats autònomes les que assumeixin aquest cost
i es busquin la vida.

Què passa? Els consells fan un gran esforç per ampliar, de
fet així t’ho demanen les delegacions insulars, per ampliar les
categories, es firmen convenis anualment amb les delegacions
per organitzar tota la fase insular, ampliam les categories i
també quasi cada any s’amplien a noves modalitats esportives
i a més, fins i tot en alguns casos es fan activitats de promoció,
no només a competició, sinó que també hi ha paralAlelament un
programa de promoció, d’iniciació en molts d’aquests esports.
La qüestió està que en canvi el Govern balear sempre se centra
en els esports que hi ha dins el programa, no s’incrementen, la
tònica general és a no incrementar. 

Clar, cada vegada més hi ha un desfasament entre el
programa que es fa a nivell insular a les illes i les finals balears
que assumeix el Govern. També consider que hi ha una certa
injustícia perquè hi ha uns esports, els que estan dins aquest
programa que tenen opció a anar als jocs escolars, que ho tenen
tot pagat, fins i tot organitzat, delegats, acompanyants, hotels,
autobusos, ho tenen tot solucionat. I hi ha uns altres esports que
queden fora i que no tenen opció a totes aquestes ajudes. Per
exemple, hi ha karate, tennis, rugby, alguns d’ells ho han
solAlicitat, altres tal vegada ja ho donen per perdut.

M’agradaria saber si el Govern està obert a implementar
aquesta llista d’esports que estan dins el programa escolar
perquè després també puguin participar en els jocs escolars, a
les finals balears, esports que ja tenguin el suport dels consells
insulars que els hagin inclòs dins el seu programa escolar, que
tenguin aquest conveni firmat amb la delegació pertinent i que
després puguin també participar en els jocs escolars que
organitza el Govern amb tot el seu finançament. 

És a dir, hi haurà nous esports aquesta legislatura dins el
programa escolar aprovats pel Govern balear?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar-li té la paraula el Sr.
Conseller. 

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Palau, sí, a proposta de
les federacions..., s’ha xerrat amb elles i moltes federacions ens
han expressat el que vostè està dient. Llavors el que sí hem de
respectar és el fet que siguin els consells insulars els que
dirigeixin aquest fet. Són ells els que duen la promoció escolar
i la participació en el campionat d eles Illes Balears, de l’esport
escolar i ve determinat per la pràctica de l’esport escolar i que
això és competència dels consells insulars. I en aquest si hi ha
un acord, ja n’hi ha hagut en segons quins esports, en el cas del
tennis ja hi ha aquest acord pres, s’incorporaran i la idea és
això. 

De totes maneres, (...) ja n’hem posat un mes. Vostè diu que
és injust i que s’ha creat un desfasament, no l’he creat jo.
L’estam intentant solucionar. Jo tenc el gran avantatge i vostè
té aquesta gran avantatge, si li preocupa molt l’esport escolar,
és que el director general d’aquesta conselleria ve d’aquest
món, el que pot estar segur és que coneix bé la problemàtica i
està fent esforços per poder-la posar en marxa. Però són 4
mesos, m’està demanant coses de si faré i ho estam fent i la
idea és fer-ho. En això hi estam d’acord, jo crec que aquest
desfasament hi és i ara estam treballant..., de fet en el cas del
tennis ja està..., perquè això es pugui fer i el desfasament sigui
menor. Jo crec que moltes vegades la situació que li donam a
un nin a l’hora de viatjar d’illa és el que més ilAlusió li fa. Jo he
vist companys meus que els seus fills, o nosaltres quan érem
petits, que el fet d’anar a competir a Menorca era com el viatge
de la teva vida. És una manera de motivar. Una de les coses que
nosaltres tenim clar, i tant Gabriel que és director general i jo,
que estam els directors tècnics de l’Escola Balear d’Atletisme
és que hi ha moments en què hem d’impulsar la ilAlusió dins
aquest esport perquè arriba un moment que en 12, 13 anys tens
molt (...) i després es romp en 15, 16. S’ha de fer un programa
i moltes vegades la motivació d’anar a una altra illa (...) perquè
aquest bot del 14 als 18 anys que és quan se solen perdre tots
els esportistes es faci, o es mantengui i una vegada que arribes
als 18 o 19 ja tens una dinàmica de fer esport. 

Ja dic, el director general està fent feina en això perquè era
el seu món i era de bomber, llavors ho coneix i possiblement
fos un dels que protestava d’aquest tema i ara l’està intentant
arreglar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

De rèplica, té la paraula la Sra. Palau, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no és la meva intenció
aclaparar-lo ni fer-li pressa, no dubt de l’interès que pugui tenir

el seu director general, però clar, ell ve de l’atletisme i és un
esport que ja fa molts anys o des d’un principi que està dins el
programa escolar i que no pateix aquesta diferenciació, la qual
consider injusta pels que estan dins i els que estan de fora, però
bé, li donarem un vot de confiança, tant a vostè com a ell, i
esperem que al final d’aquesta legislatura pugui haver-hi més
esports dins el programa escolar i que el Govern balear cada
vegada assumeixi més el compromís d’impulsar-lo.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica.

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

Bé, no li puc dir contrarèplica, segurament; és a dir, no ens
està aclaparant, crec que fins i tot les aportacions tant dels
partits que ens donen suport com de l’oposició, moltes vegades,
doncs te donen idees i fa que l’esport vagi millor. I defensant
el meu director general perquè, bé, defensant no, perquè
tampoc no ha estat atacat, però bé, dient qualque cosa del meu
director general, a part de venir del món de l’atletisme, crec
que la seva titulació, és llicenciat en INEF, llavors ha hagut de
tocar molts d’esports i em pareix que la seva especialitat dins
l’INEF no va ser l’atletisme, a més va venir d’un altre esport.
Aposta el vaig triar i aposta estic molt content que sigui ell,
perquè vaig triar una persona preparada, sobretot amb
sensibilitat cap al món de l’esport, que coneixia molts esports;
que el fet que vengui de l’INEF fa que hagi tengut contacte
amb moltes persones que no només són atletes, si només
hagués estat entre l’atletisme i la seva professió hagués estat
una altra, doncs possiblement no hagués (...) atletisme, però és
una persona que ha tengut molt de contacte amb molta gent
perquè ha estudiat això i ha tengut, bé, tots els seus companys,
tothom venia d’on venia.

A mi em passa el mateix, jo també som llicenciat en
educació física, i tenim diguem, encara que no ho haguem
practicat, encara que no siguem bons o no haguem destacat en
aquest esport, tenim aquesta sensibilitat cap a tots els esports.
I jo crec que, si es fixa en totes les declaracions que feim o en
totes les polítiques que plantejam, a mi els que se’m queixen
són els d’atletisme, perquè encara no hem plantejat res nou per
a atletisme; de fet el president de la federació està espantat,
perquè diu: a veure si per demostrar que no voleu afavorir
l’atletisme no fareu res per a nosaltres! Qualcú pot veure com
un problema que nosaltres venguem de l’atletisme, però els de
l’atletisme veuen com a un problema que precisament venguem
de l’atletisme, llavors bé. Crec que així com són, un conseller
i som uns directors generals de totes les illes, també som un
conseller i uns directors generals de tots els esports i així
intentarem desenvolupar aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, per les seves respostes.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, només queda agrair,
precisament, la presència del Sr. Conseller i dels seus
acompanyants. I per tant, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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