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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

(Intervenció inaudible)

Un moment, pareix que hi ha un problema tècnic, si es pot
solucionar perquè quedi enregistrat.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Ara. Llinàs substitueix Sandra Morell. Gràcies.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Carmen Castro substitueix Carme Feliu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, no hi ha més substitucions.

Proposició no de llei RGE núm. 2787/07, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a Centre nacional
especialitzat de tecnificació esportiva de tir amb arc a Es
Cubells, Eivissa.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui consistent en
la Proposició no de llei RGE núm. 2787/07 presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a Centre nacional
especialitzat de tecnificació esportiva de tir amb arc a Es
Cubells, Eivissa.

Per tal de defensar-la intervé per part del Grup Parlamentari
Popular l’Hble. Diputada Sra. Palau, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. President. Bé, ja fa molts d’anys que
l’illa d’Eivissa destaca l’esport del tir amb arc, pot semblar que
és un esport minoritari, però resulta que a Eivissa s’han donat
un seguit de factors, de circumstàncies des de fa més de 20 anys
favorables i que han provocat un gran desenvolupament
d’aquesta modalitat esportiva, tan pel que fa a la quantitat de
persones que el practiquen, com pel que fa a la qualitat. Ja fa
anys que tenim campions nacionals i també fins i tot, els últims
anys també han arribat èxits internacionals molt destacables. El
cert és que les institucions públiques que tenien competències
en esports, veient aquesta situació tan favorable i aquestes
bones condicions, també fa anys que s’hi han implicat d’una
forma molt directa, fent instalAlacions per al tir amb arc, o
donant suport a les iniciatives dels clubs i de la Delegació
Pitiüsa de Tir amb Arc. Podem dir que les institucions
públiques també han contribuït a fomentar-lo i consolidar-lo.

Si ara mateix Eivissa podem dir que és un referent nacional
i fins i tot internacional de tir amb arc és per tot un seguit de
motius. Ara mateix l’equip nacional podem dir que en bona
part està integrat per esportistes que estan a Eivissa, per tant, hi
ha un gran nivell. També el director del programa nacional de

tecnificació és un eivissenc que fa molts d’anys que està
treballant amb aquests esportistes d’Eivissa i que ara, com dic,
també és el director del programa nacional de tecnificació. A
Eivissa també s’han celebrat en reiterades ocasions campionats
d’Espanya d’aquesta modalitat esportiva. I a Sant Josep, a Es
Cubells, que és allà on ara mateix hi ha la principal instalAlació
de tir amb arc, s’hi realitzen concentracions anuals, tan de
l’equip nacional com també d’equips de diversos països
d’Europa que vénen reiteradament allà a fer les seves
concentracions a la galeria d’Es Cubells. També sabem, ja s’ha
anunciat, que l’Ajuntament de Vila té previst fer una altra
galeria de tir a Vila. Per tant, les instalAlacions es multiplicarien
i també n’hi hauria una de més cèntrica, la qual cosa ampliaria
les possibilitats d’entrenament i de competició per als
esportistes.

També vull destacar, crec que és important, la total
harmonia i l’esperit de colAlaboració que sempre hi ha hagut a
l’esport del tir amb arc a Eivissa. Només tenim dos clubs i la
delegació federativa, però sempre s’han entès molt bé, han anat
tots a una i això crec que ha multiplicat els èxits i també ha
estat fàcil de cara a les institucions. Aquesta unitat crec que
també ha estat important. 

El que avui demanam és un tema que ja es va demanar el
2006. És a dir, ara hi ha un centre de tecnificació que està
funcionant des de l’any 2000, amb molts bons resultats i molt
consolidat, un centre de tecnificació que des que va començar
s’hi va implicar el consell, l’Ajuntament de Sant Josep, el
Govern balear i el que volem és que aquest centre de
tecnificació guanyi el ressò que es mereix i es converteixi en un
centre especialitzat nacional, reconegut pel Consell Superior
d’Esports, que el Consell Superior d’Esports li doni la
subvenció que es mereix per funcionar. I també demanam que
aquesta implicació que hi havia, o que hi ha hagut sempre de
totes les institucions per al tir amb arc i en aquest cas, adreçat
al Govern balear, es torni a fer palesa.

També som conscients que Eivissa disposa de tots els
requisits i elements necessaris que ens pot exigir el Consell
Superior d’Esports per concedir aquesta classificació. Com dic,
tenim una instalAlació adequada, municipal a Es Cubells, i que
està considerada com a una de les millors del territori nacional.
Abans, quan ja es va solAlicitar l’any 2006, l’Ajuntament de
Sant Josep estava disposat a donar prioritat absoluta al tir amb
arc, i pens que ara, encara que hi hagi hagut un canvi de
Govern, no hi ha cap motiu perquè fos d’una altra manera. 

També tenim uns tècnics excelAlents. Tenim un medalla d’or
de Barcelona 92, fa anys que és a Eivissa, entrenant i
competint. Com he dit, també el director del programa nacional
de tecnificació és eivissenc i després molts altres esportistes
que tenen molta experiència i que tenen un palmarès brillant i
que també podrien formar part de l’equip tècnic. També hi ha
un..., crec que ja ho he mencionat, un grup d’esportistes molt
destacats, campions nacionals, internacionals i tenim
l’esperança que un, dos o tal vegada tres puguin arribar a les
olimpíades, dins de pocs mesos ho sabrem, però crec que
compliran amb els mèrits necessaris per fer-ho.
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També hi ha un gabinet de medicina esportiva que té tot
allò que pot ser necessari per donar cobertura als esportistes
que formin part d’aquest centre nacional especialitzat. També
està resolt el tema de la residència, allà mateix, al costat de la
instalAlació dels Cubells hi ha el Convent de les Carmelites, que
ara quan s’hi fan concentracions nacionals o internacionals es
fa servir per allotjar els esportistes i els seus entrenadors. I
també Eivissa és un lloc turístic, amb una gran planta hotelera
i no hi hauria cap problema per arribar a convenis amb hotels
que estiguin més o menys prop de la zona.

També es va mirar l’altra vegada la possibilitat d’arribar a
convenis de colAlaboració amb l’oferta educativa, els instituts,
es va mirar l’Institut de Sant Agustí i era possible, perquè els
esportistes que estiguessin dins aquest centre especialitzat de
tecnificació poguessin compaginar entrenaments i estudis sense
cap problema. I sabem que també es compta, i això és molt
important, amb el suport total i absolut de la Federació
Espanyola de Tir amb Arc, des de fa anys bolcada totalment en
les activitats que es fan a l’illa d’Eivissa.

Per tant, sabem que és un projecte ambiciós, però molt
positiu per al tir amb arc, tan per a Eivissa, com a nivell balear.
En definitiva, pensam que tenim el context idoni, es tenen tots
els requisits, totes les prestacions per poder desenvolupar
aquest centre nacional especialitzat de tir amb arc. Tot això que
he dit són dades reals i es pot constatar per qualsevol que ho
vulgui mirar i en aquest cas pel Consejo Superior de  Deportes.

Per tant, el que volem és arribar a aconseguir això per a
Eivissa i per al tir amb arc i que el Govern balear s’impliqui
molt directament, faci aquesta petició que ja es va fer el 2006
sense èxit, la torni a fer i que també doni suport econòmic a
aquesta proposta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam ara al torn de fixació de
posició. Per part del Grup Mixt intervé la Sra. Marí. Té la
paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Presidenta. Bé, en primer lloc òbviament estam
completament d’acord en gran part de la intervenció de la
candidata Cati Palau, òbviament estam completament d’acord
en el fet que l’esport és important, que hem de fer tot allò que
sigui possible per fomentar l’esport, faltaria més! I òbviament
s’han de tenir en compte totes les necessitats que hi ha en
aquests moments a les Illes Balears. També afegiria a les seves
declaracions, si ens ho permet, amb aquesta petita expressió de
xovinisme insularista, quant a reconèixer i ho reconec, la gran
feina que ha fet l’esport de tir amb arc a Eivissa, vull dir que és
una feina que s’ha de reconèixer i per tant, en aquest cas
permeti’ns aquest petit atac de xovinisme insularista per part
d’aquestes diputades.

Però pens que aquesta proposta arriba en un moment fora
de temps. Hi va haver un temps, la passada legislatura, quan es
varen començar a fer totes aquestes gestions amb el Consell
Superior d’Esports, per tirar endavant aquest centre d’alta
tecnificació esportiva en aquest camp en concret i per no sé
quines raons, ho desconec, les gestions no varen acabar a bon
port. Per tant, hauria estat bé i tots ens n’hauríem alegrat què
s’haguessin pogut dur endavant a la legislatura passada, però no
va ser així.

Una vegada represa aquesta nova legislatura, el Govern i en
el seu cas el conseller respectiu, va tornar reprendre aquelles
mateixes gestions que no havien acabat de quallar la legislatura
passada i tornen estar en marxa. Per què no s’ha fet encara una
presentació immediata o puntual d’aquest centre de tecnificació
especialitzada de tir amb arc a Eivissa? Està dins les previsions
del Govern..., el Govern vol acompanyar la presentació
d’aquest centre d’especialització d’Eivissa, juntament amb
altres centres d’especialització a Mallorca. Pens que si com
sembla es podran dur a terme aquests quatre o cinc centres de
tecnificació esportiva endavant, jo pens que el Govern ha de
poder tenir el plaer i l’orgull que en el moment que ho trobi
oportú, quan totes les negociacions estiguin fetes, poder-ho
presentar a la societat de les Illes Balears.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari 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.
Coincidim amb la portaveu que m’ha precedit en l’ús de la
paraula. Des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina,
efectivament, tota la nostra coincidència en el tema de la
necessitat de continuar donant suport a l’esport del tir amb arc
a l’illa d’Eivissa, ha tengut un gran èxit, que té un arrelament
important i que evidentment compta amb el suport de les
diverses administracions que tenen competència en aquesta
matèria.

Però també coincidim amb l’anterior portaveu que la
proposta és extemporània. Moltes de les coses que insta el
Govern balear aquesta proposició no de llei, ja han estat fetes
pel Govern balear, ja hi ha tota una activitat desenvolupada i
acords i colAlaboració amb les administracions estatals estan
avançades. Per tant, no té sentit, des del nostre punt de vista,
donar suport a aquesta proposició no de llei. A més, a la
proposició no hi ha un reflex d’un aspecte important i en el
qual ha fet feina la Conselleria d’Esports, com és la implicació
i la participació del Consell Insular d’Eivissa i de l’Ajuntament
de Sant Josep. I evidentment no té en compte la proposició no
de llei el compromís per part del conseller d’Esports,
d’elaborar un pla del tema de tecnificacions esportives que es
vol en el seu conjunt i que lògicament aquesta proposició no de
llei podria pervertir l’elaboració i la presentació d’aquest pla de
centres de tecnificació.
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Per tots aquests motius, el nostre grup parlamentari no
donarà suport a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda per un
temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Coincidim amb els arguments que
s’han aportat ja, crec que el reconeixement del gran nivell que
ha assolit el tir amb arc a l’illa d’Eivissa és una qüestió
objectiva, el palmarès que s’ha recordat avui bé ho demostra i
la vàlua i aportació que han fet a títol individual i institucional
i les sinèrgies que hi ha hagut en impulsar aquest esport,
realment han assolit fites importants.

La qüestió és ara aquesta instància sempre al Govern de les
Illes Balears i no precisament al centre de tecnificació, tot i que
es demana que sigui de titularitat, o nomenclatura estatal, al
Govern. Té dos inconvenients de temps. Tot i compartir per
tant, l’objectiu, creim que hem de donar un marge en un doble
sentit. Per una part que fructifiquin les negociacions que encara
estan en tràmit, però sobretot també i com ha apuntat el
conseller quan ha vengut en altres demandes de centres de
tecnificació que s’han fet aquests primers mesos de legislatura,
és el fet de tenir un mapa dels esports que n’han de tenir a cada
una de les illes, veure que tengui sentit i implementar-lo dins
aquesta legislatura. 

Per ventura hi hauria d’haver hagut una planificació prèvia
que ara hauria madurat, però això realment no ha estat així. I
aquesta idea de resoldre cada cas des d’un punt de vista
absolutament isolat i sense la xarxa que això representaria,
creim que podria tenir algun element perjudicial i en tot cas pel
temps que ens demana el Govern de tenir elaborada aquesta
proposta global dels centres de tecnificació d’alt rendiment a
les Illes Balears, crec que val la pena esperar-lo i que sigui en
aquell moment en què es tregui una solució.

Pensam i confiam que tengui molt present quin és el nivell
d’exigència i de cobertura que ha de tenir el tir amb arc a l’illa
d’Eivissa aquesta proposta que se’ns durà. En aquest sentit
donam suport a l’esperit que hi ha darrera la demanda que avui
ens proposa el Grup Popular. Però esperarem que sigui el
Govern el que ho dugui teixit amb un acord de caràcter més
general.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Costa per un temps de deu minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bàsicament amb els mateixos
termes que s’han plantejat, únicament respecte aquesta qüestió
voldria esmentar que en un moment determinat figures de
l’esport com Epi o Sibilio varen potenciar el bàsquet; Indurain
potencià el ciclisme i es va donar un fenomen a les Illes
Pitiüses a finals dels anys 60, principis dels 70 i que té un nom,
Victor Juan, que va ser la gran cara del tir amb arc a l’illa
d’Eivissa i que va potenciar tot allò que avui ha reflectit molt
bé la diputada del Grup Popular. Per tant, jo crec que el mèrit
és de tota aquesta generació que són fills esportistes de Victor
Juan, probablement dos o tres esportistes d’elit, representant el
tir amb arc a Espanya, estaran als propers jocs olímpics a la
Xina. Benido segur que hi serà i en tir amb arc femení també.

Dit això, crec que des del Govern de les Illes Balears i del
Consell Insular d’Eivissa s’han donat les passes oportunes.
S’han fet els apunts oportuns quant a allò que és la negociació
amb el CSD i per tant, en un moment determinat quan un grup,
com va treballar el Grup Popular quan ho volia, per al bé de les
Illes Balears i en concret per a l’illa d’Eivissa, varen fer un
seguit d’actuacions polítiques i administratives. Però quan es
vol un suport institucional es fa com s’ha de fer i s’ha fet
sempre en aquest Parlament, pactant-ho abans de dur-ho. Té
unes altres conseqüències o unes altres connotacions. Per tant,
el repte i la invitació clara al Partit Popular és molt clara, quan
es vulguin dur qüestions..., encara que siguin..., no m’atreviria
a dir de menor importància, però que siguin coses en què tots
hi estam d’acord en donar suport a una candidatura com és la
dels Cubells a Sant Josep d’Eivissa, seu de tir amb arc, cridin,
parlem-ne, ho consensuam i ho duguem aquí, ho pactem-ho
tots. Hi veig una certa connotació partidista en la presentació
d’aquesta qüestió, a més se’ls podria recriminar a vostès que
quan governaven mai ho varen dur al Parlament, mai i ara ho
duen quan estan a l’oposició.

Per tant, jo pens que s’ha de saber mantenir la mateixa
actuació governant i a l’oposició. Pens que hauria estat bo que
a determinats esports, ja sigui el tir amb arc (...), que sapiguem
treure per unanimitat i amb un (...) clar, resolucions tretes per
la màxima institució de les Illes Balears i que és el Parlament.
Però dit això, pens que és un fet d’oportunisme polític a un
moment allà on les negociacions s’estan tancant, treure aquest
tipus de resolució via proposició a una comissió del Parlament
de les Illes Balears. És en aquest sentit que ja poden entendre
la intenció del vot del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula?



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 6 / 7 de febrer del 2008 77

 

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, gràcies a tots els grups
parlamentaris pel seu suport en l’esperit, però em sap greu, em
dol, que no puguin donar suport a aquesta proposició no de llei.
El Sr. Costa em parla d’oportunisme polític. Miri, sembla que
vostè sí que hi està d’acord amb aquesta proposició, però hi ha
altres grups del seu equip que han dit clarament que no. Per
tant, no sé si hauria estat molt profitosa aquesta negociació
prèvia que vostè solAlicita. Li he de dir que nosaltres quan
governàvem el que vàrem fer en el Govern des del Consell
Insular d’Eivissa i des de l’Ajuntament de Sant Josep va ser
solAlicitar-ho al Consell Superior d’Esports. Què més havíem de
fer? Crec que era la responsabilitat que ens corresponia quan
governàvem, no parlar amb vostès que estaven a l’oposició.
Nosaltres ho vàrem solAlicitar, el que passa que eren equips de
govern del Partit Popular en un moment en què el Govern
central era socialista i no s’ha tengut sort.

Per tant, ara el que demanam és que, una vegada que hi ha
hagut aquest canvi de Govern a nivell balear, es torni reiterar
aquesta petició. No demanam altra cosa. Crec que quan
governàvem vàrem fer el que ens corresponia, el que passa és
que no vàrem tenir sort en la nostra gestió. A més, em diuen
tots que és extemporània. Bé aquesta proposició no de llei va
tenir entrada dia 24 d’octubre, pel funcionament del Parlament
s’ha tractat avui. Jo no sé qui ha tengut la idea primer, el Partit
Popular o el Govern. De tota manera m’agrada que tenguin
aquest esperit de colAlaboració, encara que només sigui
l’esperit. Però no puc acceptar de cap manera que hi hagi grups
polítics que em parlin d’esperar el Pla de centres de
tecnificació. Mirin, aquí estam parlant d’una altra cosa, això no
és nou, du molts d’anys funcionant. Fa ja 7 anys que el Govern
balear estava donant suport, esper que ho segueixi fent, a un
centre de tecnificació que està funcionant. Per tant, ara no ens
hem de plantejar si el volem o no. Estam parlant d’una altra
cosa, estam parlant d’un centre nacional i la petició s’ha
d’adreçar a l’Estat. No ens fa falta tenir cap Pla de centres de
tecnificació o d’instalAlacions esportives.

Pensin el que pensin, els vull dir que com a diputada
d’Eivissa no volia deixar perdre l’oportunitat que tots els grups
polítics d’aquesta cambra coneguessin la situació del tir amb
arc a Eivissa, parléssim d’aquests esportistes, dels quals els
eivissencs ens en sentim molt orgullosos. M’hagués agradat que
donessin suport a aquesta proposició no de llei, per a aquests
esportistes. Miri, ahir un titular del Diario de Ibiza era: “el
próximo fin de semana se celebra en Lleida el nacional
absoluto en sala, en el que 12 arqueros ibicencos tienen serias
opciones de conseguir medalla”. Mirin, d’aquí una estona
aquests 12 esportistes partiran cap a Lleida per competir. I bé,
hagués estat una bona notícia, supòs que no tots ells voten el
Partit Popular, hagués estat una bona notícia per a ells saber
que els grups del Parlament, a més de parlar d’ells i de tenir
coneixement de la gran feina que es realitza des de fa anys i de
la bona situació i de les possibilitats que tenen, hagués estat
molt bé poder-los fer saber que tots els grups d’aquí els
donaven suport. Per mala sort no ha estat així, volen que el
Govern es posi la medalla, si ho aconsegueix que se la posi ell,
no nosaltres. Esper que Eivissa pugui arribar a tenir aquest
centre nacional de tecnificació, governi qui governi aquí, a
Eivissa o al Govern central.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. 

Passarem ara a votació la Proposició no de llei RGE núm.
2787/07.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor 6; vots en contra 9 i abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2787/07.

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