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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui. En primer lloc, demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor por Carmen Feliu.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa per Rosa Maria Alberdi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia
d’avui...

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Perdó, Sra. Presidenta, Isabel Llinàs substitueix Francesc
Fiol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara sí que no hi ha ningú més que substitueixi.
Cert? Molt bé. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 447/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a colAlaboració del
Govern de les Illes Balears amb els centres de seguiment
tècnic esportiu de l'illa.

Passam, idò, com deia, al primer punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm.
447/08, del Grup Parlamentari Popular, sobre colAlaboració del
Govern de les Illes Balears amb els centres de seguiment tècnic
esportiu de l’illa d’Eivissa.

Per defensar la proposició intervé, per part del Grup
Popular la diputada Sra. Palou, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tots. A
Eivissa tradicionalment, ja ho hem comentat altres vegades, han
destacat els esports individuals. La veritat és que la insularitat
i el fet de ser una illa petita, idò, dificulta bastant que puguin
despuntar els esports d’equip, encara que ara tenim la sort de
tenir dos esports d’equip a l’elit, però normalment no és així.
D’altra banda, no és tan difícil, i així s’ha demostrat, que
destaquin els esports individuals si es donen tota una sèrie de
condicions favorables. Sabem que el tir amb arc, l’atletisme i
el bàdminton han estat pioners en l’objectiu de preparar a
consciència els seus esportistes i a aconseguir èxits importants
fora de la nostra comunitat autònoma. Això ha servit
d’exemple, d’estímul, i ha obert el camí per a altres modalitats
esportives individuals que també han volgut i han pogut seguir
les passes d’aquests que he anomenat.

Durant la passada legislatura, el Consell Insular d’Eivissa
va impulsar la iniciativa de posar en marxa un programa de
tecnificació esportiva, en veure la inquietud que hi havia entre
els esportistes i també la bona disposició que hi havia a les
delegacions federatives insulars. L’objectiu d’aquesta iniciativa
era donar l’oportunitat als millors, potenciar les capacitats
d’aquells esportistes que començaven a destacar però que
encara eren massa joves per anar-se’n fora del seu àmbit
familiar, anar-se’n fora de l’illa a viure, a entrenar i a estudiar
a un altre lloc que no fos el seu nucli familiar i social habitual.
Aquest programa de tecnificació posava a l’abast dels
esportistes i dels seus entrenadors tot un conjunt de recursos, de
serveis, per als quals facilitaven la seva projecció cap a l’esport
de l’alta competició. Per exemple, tenien suport de tècnics
qualificats, possibilitat d’assistència a competicions fora de
l’illa, equipament i material esportiu necessari per entrenar i
competir i també el seguiment mèdic i psicològic necessari. I
el que consideràvem que era el més important de tot, es va
aconseguir una implicació de tothom, tant de les famílies
d’aquests esportistes, com dels seus entrenadors, com dels
directius i de totes les persones involucrades en aquest projecte.

També vull dir que tant el Govern balear, la conselleria
responsable d’esports, la Direcció General d’Esports d’aquell
moment, com l’entitat Sa Nostra, també hi varen voler
colAlaborar. Entre tots, es varen aconseguir en molt poc temps
resultats brillants. També pensam que d’aquesta manera s’ha
creat un estímul i la ilAlusió en molts de joves eivissencs que, si
tenen el somni de convertir-se en esportistes d’alta competició,
saben que això, d’alguna manera, és possible i que depèn més
que mai de les seves pròpies capacitats i del seu esforç
personal.

Quan hi va haver les passades eleccions autonòmiques, hi
va haver el canvi de govern tant al Consell Insular d’Eivissa
com al Govern balear, però els nous equips de govern -crec que
molt encertadament- han valorat aquesta feina que es va fer
positivament i han optat per continuar-la i per mirar que aquests
centres de tecnificació poguessin créixer i poguessin
consolidar-se.

Ara concretament hi ha sis esports en marxa que són karate,
judo, ciclisme, natació, vela i tir amb arc i el Govern balear
també té altres nuclis de tecnificació que depenen de l’Escola
Balear de l’Esport que funcionen a Eivissa i que són atletisme,
bàdminton i king boxing .

I el que plantejam des del Grup Parlamentari Popular, amb
aquesta proposició, és, en primer lloc, que tots els grups
polítics de la cambra coneguin l’existència d’aquest programa
de tecnificació que es fa a Eivissa i, també, que es manifestin
a favor d’una major implicació del Govern balear amb aquest
projecte, perquè es consolidi i pugui també ampliar-se a noves
modalitats esportives. És per això que hem presentat aquestes
dues propostes d’acord. 

La primera seria que la Conselleria d’Esports i Joventut del
Govern participàs directament en la consolidació i en el
creixement dels centres de seguiment tècnic esportiu d’Eivissa
amb l’aportació de recursos econòmics i de serveis i elements
que té l’Escola Balear de l’Esport per als esportistes en els seus
centres de tecnificació que estan ubicats a Mallorca. I un segon
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punt, seria que la Conselleria d’Esports i Joventut del Govern
balear colAlaboràs econòmicament amb el consell en la
construcció de les instalAlacions esportives d’El Raspallar a
Eivissa d’un espai d’entrenament que sigui d’ús prioritari per
a tots els esportistes que segueixen programes de tecnificació
a l’illa d’Eivissa.

La veritat és que ara tots aquests esportistes estan entrenant,
uns estan a un pavelló i els altres a l’altre, però ja que el consell
insular és el titular d’aquests centres de tecnificació, crec que
seria adequat que a les instalAlacions que el consell insular
administra, com són les d’El Raspallar, hi pogués haver un
espai específic per a l’entrenament de tots els esportistes que
estan tant a aquests centres com els que, ja dic, depenen de
l’Escola Balear de l’Esport del Govern i que estiguessin baix el
paraigua del consell insular, que no els tinguéssim escampats
per diferents instalAlacions esportives de l’illa.

Per descomptat, pensam que el Govern balear és el
competent en matèria de tecnificació i que seria lògic que
colAlaboràs econòmicament amb el consell insular. Esper que
sigui ben acollida aquesta proposta i el vot favorable de tots el
grups.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam ara al torn de fixació de
posicions. Per tant, té la paraula, per un temps de deu minuts,
el Grup Mixt. Pareix que no intervé. Passaríem, doncs, al Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, Sr. Melià, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
nostre grup parlamentari coincideix en la filosofia i en l’esperit
de la proposició no de llei i considera que, efectivament,
aquests programes de tecnificació han estat positius i mereixen
la colAlaboració i el suport del Govern de les Illes Balears. 

Tot i això, és evident que el nou govern i els nous
responsables en matèria esportiva han trobat al seu departament
un endeutament molt important per una tasca que es va
desenvolupar, però que es va desenvolupar en base a un
endeutament, que és una càrrega financera per als nous
responsables i han trobat una sèrie d’impagaments, que també
es poden considerar normals -ara no venim a discutir o a fer
polèmica sobre aquesta qüestió-, però és una realitat que hi ha
uns impagaments que també suposen una vinculació de despesa
i de capacitat pressupostària que fa difícil assumir de manera
directa les peticions del Partit Popular, amb les quals la
conselleria sí que s’hi vol comprometre a desenvolupar de
manera progressiva uns pressupostos i uns esforços econòmics
per anar en aquesta línia indicada, però no de manera
immediata per les raons expressades; i per tant, des d’aquest
punt de vista, per raons de prioritats pressupostàries i de
mancances pressupostàries no podem donar suport a aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup coincidir
amb aquest suport a la intenció d’intentar crear aquestes escoles
o aquests centres de tecnificació i ampliar l’Escola Balear,
però, evidentment, si des del Govern s’apunta la dificultat en
aquest moment d’afrontar-ho immediatament, nosaltres també
pensam que valdria la pena esperar aquesta reflexió global, i en
aquesta sí que donam suport al plantejament que ens feia el
conseller en aquesta casa i confiam que enguany es materialitzi,
de fer una reflexió global sobre tots els centres de tecnificació.
És important saber -com s’ha dit- la magnitud que tenim, ja no
a Eivissa o a Formentera, sinó a les Illes Balears, per veure
quins són els esports que poden estar a cada illa, quins poden
estar a alguna de les illes i quins difícilment o s’han d’adherir
a uns projectes de suport perquè determinats tipus d’esport
tendran un suport relatiu dins les Illes Balears.

Crec que aquesta reflexió global és necessària perquè els
recursos, com amb tot, són limitats, si tots poguéssim votar,
doncs, màxims, crec que ho faríem alegrement, però
evidentment tot té conseqüències i quan prioritzes un tema,
doncs, en descuides un altre. Nosaltres, per descomptat, no
haguéssim fet la gran priorització que va fer el PP amb la
despesa esportiva, la gran diferència entre el que ens deia que
gastaria i el que realment va gastar en alguns tipus
d’instalAlacions, però més enllà ara de fer polèmica -com es
deia- en el que es va gastar i en la situació financera actual,
crec que, amb la capacitat de despesa que té en aquest moment
el Govern de les Illes Balears, hauria de racionalitzar tota la
despesa o tota la planificació de tecnificació esportiva.

En qualsevol cas, ens tornam trobar amb unes dificultats del
sistema financer que, evidentment, ens duria a un altre debat,
però que realment tot ens va conduint sempre allà mateix, que
és resoldre el sistema de finançament en aquest moment vigent
de les Illes Balears, perquè si no realment ens costa empènyer
la vitalitat i el dinamisme que té la nostra societat i que estam
absolutament compromesos a acompanyar-la en aquesta tasca.

Per tant, creim que avui el vot negatiu a aquesta proposició
és pura conjuntura i de moment, perquè creim que sí, que des
de la conselleria i del Govern, d’una manera planificada s’ha
d’afrontar aquest suport tal i com planteja la proposició.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Fonamentalment és per dar
una explicació del nostre vot que anirà en el sentit dels que
m’han precedit en l’ús de la paraula. 
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En definitiva i com molt bé apuntava el Sr. Alorda, aquí hi
ha un debat pendent que l’ha plantejat el propi conseller i, per
tant, el propi Govern que, en definitiva, és respondre una
pregunta: quin és el model de centres de tecnificació que es vol
a les Illes Balears? Crec, i creu el Grup Socialista, que el model
actual no se sosté, és a dir, és un model centralitzat que no té
per què ser més econòmic que un model descentralitzat, són
dos models diferents, i que, per tant, crec que s’ha d’esperar
que el Govern, a través del conseller d’Esports, faci un
plantejament de model de centres de tecnificació a les Illes
Balears, no a Eivissa, a les Illes Balears. Crec que és una
fórmula molt més correcta des d’una perspectiva parlamentària,
allà on representam quatre illes, és a dir, demanar al Govern
quines actuacions volem fer en tecnificació a les quatre illes
amb les problemàtiques o especificitats pròpies de cada una de
les illes.

Però sí que vull deixar clar des del Grup Parlamentari
Socialista que el model actual de centres de tecnificació no val.
Però també vull apuntar una altra qüestió, en aquestes illes tots
els partits hem governat, uns més que els altres, i el model que
tenim és un model que, per les intervencions que he vist, a
ningú no agrada. Per tant, estic convençut que fent un bon ús de
la política es complirà un procés de descentralització en els
centres de tecnificació i esperam que el conseller comparegui
en cambra parlamentària per explicar quin és el model que vol
dur a terme.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vull agrair, malgrat el vot
negatiu, el to favorable i positiu que es desprèn de totes les
intervencions dels grups parlamentaris que donen suport al
Govern. 

Unió Mallorquina ens parlava que ja s’ha produït un canvi
de Govern, s’ha trobat un endeutament, supòs que això és cert,
jo no li puc dir per experiència perquè no formava part d’aquest
govern, crec que pot ser perfectament així, però crec que també
és una cosa que succeeix molt habitualment i que sempre es diu
quan hi ha un canvi de govern, i crec que tampoc no ha de ser
una excusa que ens ha de fermar de mans per a no seguir
treballant i per a no seguir portant iniciatives endavant i
executar les polítiques que es considerin positives per als
ciutadans.

El portaveu del PSM, crec que ha mencionat que tal vegada
s’havia invertit massa en esports. Bé, jo puc acceptar que es
qüestioni en quines coses s’ha invertit en matèria d’esports en
aquesta comunitat, però no puc estar d’acord que s’hagi invertit
massa en esports. Crec que el tema esportiu tots sabem que és
salut, tots sabem que és positiu i que invertir en esports sempre
és una manera d’evitar mals socials de futur. Per tant, no puc
acceptar, com a representant del Grup Parlamentari Popular,

que puguem dir que un equip polític, un equip de govern, té
una inversió excessiva en matèria d’esports perquè crec que els
beneficis que se’n desprenen no justifiquen això.

Quant al representant del Grup Socialista, no he entès molt
bé la seva explicació; vostè ens diu que el model de tecnificació
en aquestes illes s’ha de reconduir, puc estar-hi completament
d’acord, però vostè diu que està excessivament centralitzat. Bé,
tal vegada sí, però, precisament, el que tenim a Eivissa és un
exemple que es pot fer tecnificació d’una forma
descentralitzada, així ho va entendre fa uns anys el consell
insular. El primer centre de tecnificació de l’Escola Balear de
l’Esport que va sortir de Mallorca va ser el de bàdminton l’any
1998, també va ser a Eivissa, precisament perquè nosaltres
consideràvem que es podia fer perfectament tecnificació sense
que no estàs exclusivament ubicada a l’illa de Mallorca, i
nosaltres volem continuar per aquest camí. 

Per tant, sempre ens hem manifestat en la idea que el
Govern balear s’havia d’implicar més amb els centres de
tecnificació d’Eivissa, però que no els havia de dur aquí, és a
dir, no em referesc a dur els alAlots aquí, ni els entrenadors aquí,
sinó que la titularitat dels centres podia continuar perfectament
sent del Consell Insular d’Eivissa, perquè si no sabem que,
malgrat les bones intencions que hi pugui haver, el fet que es
dirigeixi des d’aquí i el fet que siguin les delegacions
federatives balears les que comencin a prendre les decisions
que afecten la feina que es pugui fer a Eivissa o a Menorca o a
Formentera, això segurament només durà resultats negatius per
al futur d’aquests centres.

A nosaltres ens hagués agradat avui aconseguir un vot
favorable que implicàs un compromís ferm del Govern, sabem
de la bona disposició del conseller -ja ho hem manifestat en
reiterades ocasions-, esperam que aquesta bona voluntat es
tradueixi en fets, però bé, ens hagués agradat que tots els grups
de la cambra es manifestassin a favor, recollim aquest esperit
favorable manifestat per tots. Nosaltres continuarem insistint
perquè hi creim i, a més pensam que és la nostra obligació
reclamar aquestes propostes de millorar els centres de
tecnificació d’Eivissa, no només el d’Eivissa, hem dit altres
vegades que es faci a Formentera  el que s’hagi de fer, que se
n’iniciïn a Menorca també, tots coordinats, si és necessari, pel
Govern balear, però no tenen el per què està directament
centralitzats des del Govern o des de l’Escola Balear de
l’Esport però sí que, si el Govern és el principal competent en
aquesta matèria, també pensam que la tutela ha d’implicar uns
recursos i uns compromisos econòmics en aquests centres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Acabat el debat, passarem a votació de
la Proposició no de llei RGE núm.447/08.

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 7; vots en contra, 9; abstencions no n’hi ha.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 447/08.

2) Proposició no de llei RGE núm. 804/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament del
cost dels desplaçaments dels membres de les juntes
directives de les federacions esportives de Balears.

Passam ara al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en la discussió de la Proposició no de llei RGE
núm. 804/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, sobre
pagament dels cost del desplaçaments dels membres de les
juntes directives de les federacions esportives balears. 

Per defensar la proposició no de llei intervé, per part del
Grup Popular la Sra. Palau, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tornarem a intentar-ho,
a veure si aquesta vegada tenim més sort.

Miraré de ser breu i molt concreta, ja que aquesta petició és
també molt concreta i molt puntual. El Decret 33/2004, de 2
d’abril, que regula les federacions esportives de Balears,
disposa que els òrgans de govern de les federacions són
l’assemblea general i la junta directiva. L’assemblea general és
l’òrgan superior de govern i representació, constituïda segons
criteris de representació democràtica i es reuneix ordinàriament
una vegada a l’any, més les sessions extraordinàries que hi
pugui haver. Després hi ha la junta directiva que és l’autèntic
òrgan gestor i de govern de la federació, les seves funcions són
promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la
federació i gestionar-ne el funcionament. Aquestes juntes
directives tenen una composició mínima de sis membres i són
-com dic- realment els òrgans que prenen totes les decisions
que afecten tot el colAlectiu de cada federació esportiva.

Això, pensam que justifica la necessitat i la conveniència
que aquestes juntes directives estiguin integrades per membres
de totes les illes on hi hagi implantació de cada esport en
qüestió i que com més democràtica, plural i representativa de
tot el colAlectiu d’aquell esport i de totes les illes sigui una junta
directiva, idò, més fluid podrà ser el seu funcionament i més
operativa l’execució de les seves decisions. Sabem que les
federacions balears saben això, ho tenen en compte i respecten
aquest criteri, però la dificultat radica a posar-ho en pràctica.
Resulta que la majoria de federacions esportives balears tenen
la seu a l’illa de Mallorca, també quan es reuneix la junta
directiva, que ha de ser una vegada cada trimestre
obligatòriament, com a mínim; també es fan aquestes reunions
a l’illa de Mallorca, i això implica uns desplaçament entre illes
que quasi sempre fan els representants de les illes menors, que
vénen de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, amb tot un
conjunt de molèsties i despeses que els ocasionen aquests
desplaçaments. Això és el que passa normalment, també es pot

donar el cas contrari, també hi ha hagut vegades que unes
federacions tenen seu a Eivissa o la tenen a Menorca i els que
s’han de desplaçar són els membres que procedeixen de l’illa
de Mallorca. 

Davant aquesta circumstància derivada de la insularitat, des
del Grup Parlamentari Popular consideram que, ja que la
Conselleria d’Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears
és en aquest moment l’òrgan que ostenta la màxima
competència en matèria esportiva a la nostra comunitat i que
regula tot allò que afecta el funcionament de les federacions
esportives balears, s’hauria d’ocupar d’aquesta qüestió i
procurar els mitjans necessaris perquè cada vegada que es
reuneix una junta directiva d’una federació esportiva balear hi
poguessin assistir tots els membres, tant si són de Mallorca com
si són de qualsevol altra illa i es pogués posar en pràctica
aquest funcionament democràtic que respecte l’equilibri, la
representació territorial.

Per això, hem fet aquesta proposta d’acord que diu que “la
Conselleria d’Esports i Joventut del Govern assumirà els
pagaments del costos dels desplaçaments que hagin de fer els
membres de la junta directiva de cada federació esportiva
balear quan s’hagin de desplaçar entre illes per assistir a les
reunions d’aquest òrgan”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Mixt no hi ha
intervenció. Per tant, 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. El nostre grup tampoc no pot
donar suport a aquesta proposició no de llei per raons similars
a les expressades a l’anterior proposició no de llei. Però, en
aquest cas, a més a més, com bé deia la portaveu del Partit
Popular, el problema se centra més que en els recursos que
tengui la conselleria o en el grau d’endeutament o en la
capacitat pressupostària, se centra en la insularitat i se centra en
la manca de compensació de la insularitat que tenen les Illes
Balears. Per tant, aquest seria un tema més de reclamar a l’Estat
una correcta compensació de la insularitat i que en aquest règim
econòmic especial de les Illes Balears, que realment, no ha
acabat de funcionar mai, es reflectissin les necessitats també a
nivell esportiu i a nivell de relació d’òrgans directius de les
federacions esportives perquè realment es pogués assolir el
finançament per part de les administracions públiques.

Mentre això no sigui així i a l’espera que després de les
eleccions de dia 9 de març les Illes Balears aconsegueixin
aquest finançament just per al país, realment en aquest moment
no està en disposició, la conselleria, de fer-se càrrec d’aquest
pagament de cost de desplaçaments. Per tant, s’ha d’ajornar a
un futur en què, evidentment, hi ha una voluntat que sí que es
pugui assumir, però també serà qüestió de disponibilitat
pressupostària i sobretot d’aquest finançament que compensi
els costos d’insularitat. 



118 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 9 / 28 de febrer del 2008 

 

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.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. A vegades un té lapsus de
memòria i es pensava que a l’any 1998 ja havia sentit dir a
aquesta casa que el problema de la insularitat s’havia resolt
perquè teníem un règim especial i afortunadament gràcies a un
gran... no sé si dir un gran gladiador de la política, com era el
Sr. Jaume Matas, doncs problemes com ara aquest que se’ns
apunta, ja estaven solucionats. Nosaltres som conscients que
no, compartim plenament la justícia de la reclamació o la
demanda que fa aquesta proposició no de llei, és ben cert que
ens hi hem d’implicar. Crec que el Govern de les Illes Balears
s’hi implica com pot, de vegades es pot dir un massa suficient,
insuficient, en les mesures d’allò que pot, amb la consciència
del caràcter arxipelàgic del país, tot i que sempre queden
llacunes, i jo crec que encara s’hi ha de fer més.

Ara no hi ha dubte que qui realment no ha compensat
aquests costos de la insularitat és l’Estat i que, per tant, aquell
títol competencial del qual més profit n’ha tret l’Estat, que és
el 149.1.1 de la igualtat de tots els espanyols, que serveix tant
i tant per llevar competències a les comunitats autònomes,
realment no s’aplica, tot i que hagi legislació específica i
estatuts i no sé quantes normes que reclamen que siguin
aplicats igual.

Jo per abundar en els mateixos arguments, una anècdota ara
d’aquests darrers dies: m’ha comentat un practicant de
piragüisme que precisament tenien aquesta mateixa dificultat,
en aquest cas per anar a la península -és una qüestió distinta,
sempre tota la comitiva s’ha de desplaçar a la península a
qualsevol tipus de competició- i, bé, com que sempre havien
hagut de sortir varen dir “escolti, i per què no ho feim a
Mallorca?, no sé si saben que aquí també tenim la mar”, i la
federació va dir “bé, cap problema”, però després varen tornar
a telefonar per dir “bé, però és que això és molt complicat; si
voleu que ho facem a Palma o a Mallorca vosaltres hauríeu de
pagar el transport, perquè és molt més car que anar a una altra
banda”; i, clar, això realment al final no es fa a les Illes Balears,
la competició de piragüisme, i crec que realment qualcú no ha
entès la situació de la insularitat, per descomptat, per molt que
se’ls hagi explicat.

Com apuntava el Sr. Melià jo crec que confiem que, en
vista que ara ja hi ha portades i obertures de diari en les quals
es reconeix com a mínim la injustícia de la situació que hem
patit, malgrat..., no ho sé, no es veu molt de dolor, però com a
mínim es confessa i per tant entenem que hi ha una mica d’acte
de contrició, jo crec que si qualcú recorda amb més insistència
que ho han fet és que per ventura hi han anat amb la insistència
que fa la diputada del Partit Popular avui aquí, que jo crec que
és una bona iniciativa política aquesta i confiem que arribi
també a Madrid i s’acabi duent a terme, jo crec que estaria molt
bé.

Una darrera precisió, abusant un segon de l’ús de la paraula,
perquè em sap greu ser tergiversat. Jo si m’he explicat
malament deman disculpes, no voldria quedàs mai en el Diari
de Sessions que trobam des del nostre grup que es gasta massa
poc en esports i que criticàvem una despesa excessiva en
matèria esportiva, coincidesc plenament amb els valors de
l’esport i sobretot la pràctica saludable de l’esport més enllà del
que és l’esport professional i l’esport espectacle, que també,
però sobretot el que s’ha dit dels hàbits saludables, i per tant jo
insistiré i deixaré clar que la meva referència, per ventura quan
un dóna voltes, no queda prou clara i jo ara aclariré. Em referia
a gastar el doble respecte del Palma Arena per fer una
instalAlació encara deficient, i gastar un centenar de milions
d’euros, que es diu aviat però són molts de doblers, en una
instalAlació quan es podrien haver fet moltíssimes coses en
política esportiva. Em sap greu per no haver dit Palma Arena
escàndol polític de primer ordre del govern del Partit Popular,
evitant..., potser he fet una voltera per no dir-ho així havent
pogut ser mal interpretat. Em disculp. Creim que sí que s’ha de
fer despesa esportiva, el que no s’han de fer són escàndols i
ridículs com el del Palma Arena.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Remor de veus)

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Costa. Senyors diputats, els preg una mica de silenci.

Sr. Costa, té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Així com amb l’altra
proposició en el fons hi estava bastant d’acord, jo tenc més
dubtes -ho he de dir- que els que m’han precedit en l’ús de la
paraula, i partint de la base, Sra. Portaveu del Grup Popular,
que la política és l’art del possible, a vegades, o és la
priorització de les coses més importants, i li diré que parteix
d’una premissa: crec que tothom que es dedica a l’esport hauria
de tenir garantit el transport dins l’àmbit de les Illes Balears i
quan es desplaça fora de les Illes Balears. Crec que s’hauria de
treballar en aquesta idea no a curt termini, que sé que
probablement no és possible, però sí a mig termini.

Dita aquesta premissa perquè no m’entengui malament,
plantejar que les federacions tenguin el transport subvencionat
quan ja reben una subvenció de les federacions, les federacions
són subvencionades, mentre tenim esportistes, i vostè sap que
qui li parla, a part de ser portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, està totalment vinculat al món de l’esport, tots els
equips subvencionats per Illesport no tenen subvencionat el
transport, i tothom em mereix molt de respecte, però abans de
prioritzar això jo li dic que prioritzaria el transport dels
esportistes que cada setmana estan fent esport a les Illes
Balears. Per tant el tema de la priorització crec que el Grup
Popular no el du mica bé: prioritzar els directius de les
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federacions abans que els esportistes, que s’ho estan pagant de
la seva butxaca, o els clubs, crec que és un error polític de
primera magnitud. Per tant posem les coses clares, és a dir, jo
la convid perquè treballem perquè primer puguem prioritzar els
esportistes que avui encara els clubs estan pagant el transport
quan es desplacen per jugar competicions.

I què és el que produeix això? Que els equips de les Illes
Balears, i li ho dic amb coneixement de causa, i sobretot els
equips que tenen poc pressupost, perquè els grossos
evidentment el percentatge de repercussió dels costos de
desplaçament és molt més baix, perden competitivitat respecte
als equips de la península, com molt bé apuntava el diputat del
BLOC. Per tant estaria d’acord quan prèviament haguem
prioritzat que els esportistes de les Illes Balears i els clubs que
formen els esportistes de les Illes tenguin subvencionat molt
més el transport. Li diré una qüestió i la hi diré amb tota
claredat: qualsevol club subvencionat per Illesport, pel govern
actual de les Illes Balears, que n’hi ha molts, li podria
començar a posar exemples, Sa Graduada de bàsquet, el Tanit,
etc., etc., reben unes subvencions, no d’ara, eh?, sinó que ja
venien de 60.000 euros; sap quants de diners de mitjana es
queden en transport?, 40.000 euros; per tant per allò que és
ajuda real queda aproximadament una tercera part de la
subvenció. 

Per tant jo abans que parlar de federacions, que tenen una
estructura totalment diferent, em dedicaria dins l’àmbit del
Parlament, o almenys és el que jo demanaré al meu grup, que
prioritzem, perquè la política és l’art de la priorització,
subvencionar el transport dels nostres esportistes.

I acabaré, perquè em sobra molt de temps, amb una
anècdota dels desplaçaments, seguint el que deia. També és una
anècdota i, clar, i un ho sap. Idò li diré que els clubs de les Illes
Balears, el transport més barat que tenim és quan ens
desplaçam a les Illes Canàries perquè rebem una compensació
perquè anam a les Illes Canàries. Per tant haurem de buscar
aquests sistemes per veure què passa, que les Illes Balears,
almenys dins l’àmbit de l’esport, perdem competitivitat, i a les
Illes Canàries això no passa. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Vol fer ús de la paraula la Sra. Palau?

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, em posen d’excusa
disponibilitat pressupostària del Govern balear. Però senyors
diputats, si aquí estam parlant de xavalla. Quants són aquests
directius representants de les federacions que van a les juntes
directives anualment? Són pocs, són poques reunions, però jo
crec que és transcendental que hi siguin. 

I em diu el representant del Partit Socialista, del Grup
Socialista, que s’ha de prioritzar. Miri, l’esport dels
esportistes..., per l’equip de govern del Partit Popular quan ha
governat ha estat el més prioritari, ha estat el primer equip de
Govern que ha posat tota la inversió que feia falta per pagar els
desplaçaments entre illes a totes les competicions de
campionats de Balears, ha estat la primera vegada la passada

legislatura. No crec que ningú no hagi demostrat fins ara que ho
tengués tan clar com el govern del Partit Popular en aquest cas,
i jo sempre estic demanant una passa més. És cert el que vostè
diu, però ara ens toca aconseguir que el Govern centra aporti -
ara hi anirem, també, ara hi anirem- aporti els sous necessaris
perquè la subvenció que ara s’està donant per anar a
competicions a campionats d’Espanya, que es fa entre els sous
que vénen del Govern centrals i els sous que dóna el Govern
balear, idò només arriba a un 50%. Idò no, nosaltres ja ho hem
demanat amb una proposta de resolució que crec que va ser
aprovada fa uns mesos pel Parlament, que procedia també del
Partit Popular, i insistirem en aquest tema perquè creim que és
transcendental.

És cert, Sr. Costa, és l’altra passa, l’altre escaló que s’ha de
pujar ja aquesta legislatura, perquè el transport dels esportistes
ha de ser el més important en matèria d’esports. Però jo crec
que també és molt important i no ho hem de deixar de banda
que els representants de les juntes directives que, com he dit,
són els òrgans que prenen les decisions i dirigeixen el
funcionament de cada federació esportiva balear, idò que els
representants de les illes menors no tenguin dificultats afegides
per venir aquí; ja que a més han de perdre el dia, potser han de
perdre la nit, s’han de desplaçar, que a sobre els hagi de costar
sous a ells o a la delegació federativa insular, que sempre està
a dos velas, com aquell que diu, i ho sabem, que això... Sí, és
una responsabilitat, un cost que hauria d’assumir cada federació
balear, però bé, aquests sous a vegades arriben o no arriben.
Per això nosaltres reivindicam que ja que el Govern balear és
el que té la tutela i la competència i la responsabilitat sobre les
federacions balears, idò crec que estam parlant de molts pocs
sous, en aquest cas, i que no estaria malament que assumissin
aquest cost.

També pel que fa a la insularitat, que s’ha parlat, ens ho diu
un representant d’Unió Mallorquina, de l’illa de Mallorca.
Miri, jo li vull dir que vostès pateixen insularitat, però és que
Eivissa i Menorca pateixen doble insularitat, i Formentera triple
insularitat, i això precisament la gent de l’esport ho sap molt bé
i ho pateix molt bé, i li assegur que allò que puguin patir vostès
es multiplica per dos o per tres en altres casos. I ens sumam
perfectament a l’exigència davant el Govern central d’un
finançament just per a la nostra comunitat. Bé, ara mateix
vostès governen aquí i en Zapatero, del Partit Socialista,
governa allà, poden començar demanant vostès, ja veurem dins
un mes qui és que ho ha de reivindicar, però..., crec que podem
estar totalment d’acord.

I pel que fa al Palma Arena, que ja veig que ha tengut
l’oportunitat de mencionar-ho, no sé si cada vegada que es parli
d’esports dins aquesta cambra s’haurà de parlar del Palma
Arena..., jo no ho sé. Sempre he vist..., jo encara no he tengut
l’oportunitat de visitar-lo, però sempre que veig els esportistes,
que veig els periodistes d’esports que en parlen, no he sentit
mai cap queixa que l’illa de Mallorca tengui aquesta
instalAlació. Sí que vull dir que pareix que l’altre dia al Partit
Socialista li va anar molt bé poder disposar del Palma Arena
per fer el míting de Zapatero i que a més és una instalAlació que
va ser elogiada crec que per la Televisió Espanyola, que alguna
cosa deu tenir a veure també amb el Partit Socialista. Per tant
no sé si ve al cas que cada vegada...
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(Remor de veus i rialles)

...no sé si ve al cas que cada vegada que es parli d’esports
en aquesta cambra hagin de parlar de l’escàndol del Palma
Arena, perquè potser un dia n’haurem de parlar però en podrem
parlar molt i veure la cara i la creu d’aquesta instalAlació. 

Em sap greu que no donin suport a aquesta proposta, una
vegada més, perquè crec que és totalment positiva i que els
pocs representants que hi pugui haver de les juntes directives
a les illes menors els haguessin agraït molt que avui anàs
endavant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau, per aquesta intervenció tan distesa. I
una vegada acabat el debat passam a votació la proposició no
de llei RGE núm. 804/08.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm. 804/08.

I una vegada esgotat l’ordre del dia i no havent-hi més
assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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