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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Miquel Àngel Coll.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet substitueix el Sr. Francesc Fiol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, pareix que no hi ha més substitucions.

Per tant passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les preguntes RGE núm. 222, 223, 225,
226, 821 i 823/08. Assisteix l’Hble. Conseller d’Esports i
Joventut, Mateu Cañellas i Martorell, acompanyat de la Sra.
Antònia Vidal Feliu, cap de gabinet, i del Sr. Gabriel Gili
Nadal, director general d’Esports.

1) Pregunta RGE núm. 222/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a incidència de les instalAlacions de Príncipes de
España i Calanova en els esportistes de les illes menors.

I per formular la pregunta RGE núm. 222/08, sobre
incidència de les instalAlacions de Príncipes de España i
Calanova en els esportistes de les illes menors, intervé l’Hble.
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, per
un temps de deu minuts. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, i moltes
gràcies també al Sr. Conseller d’Esports i Joventut i als alts
càrrecs que l’acompanyen avui a la tarda per respondre a
aquestes preguntes.

La primera fa referència a les instalAlacions esportives de
Calanova i Príncipes de España. Són dues instalAlacions que
pertanyen al Govern de les Illes Balears que estan ubicades a
l’illa de Mallorca, i a les altres tres illes el Govern no hi té
instalAlacions que siguin de la seva titularitat, i sabem que
mantenir el funcionament d’aquestes instalAlacions i mantenir-
les sempre en bones condicions suposa un cost econòmic anual
bastant elevat per a la Conselleria d’Esports i Joventut. I bé,
vistes aquestes circumstàncies, que són instalAlacions del
Govern, que són instalAlacions que estan a l’illa de Mallorca i
l’elevat cost que té tenir-les en funcionament, voldríem saber si
el Govern de les Illes Balears s’ha plantejat per a aquesta
legislatura posar en marxa alguna nova iniciativa per fer que
tots els esportistes d’aquestes illes, no només els de Mallorca,
que són els que tenen més facilitat per accedir a aquestes
instalAlacions, sinó també els de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, idò si hi ha qualque pla o qualque activitat que
pensi posar en marxa el Govern perquè tots els esportistes
puguin tenir accés a aquestes instalAlacions que són del Govern.

Nosaltres pensam que sí que s’hauria de fer qualque esforç
perquè el màxim nombre d’esportistes d’aquesta comunitat
pogués usar el més freqüentment possible aquestes
instalAlacions. Així que feim aquesta pregunta al Sr. Conseller.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Contesta el Sr. Conseller d’Esports
i Joventut, Sr. Cañellas. Té la paraula.

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

Bones tardes, Sra. Presidenta. Senyors diputats, bones tardes
a tots, gràcies per la vostra assistència. Bé, inicialment, quan va
començar tot el programa de tecnificació i tot el tema
d’instalAlacions esportives a les Illes Balears, òbviament, com
sol passar sempre, es va concentrar molta cosa a l’illa de
Mallorca. Nosaltres en aquests moments, com ja he comentat a
altres preguntes parlamentàries, sí que tenim la idea que s’ha de
descentralitzar les instalAlacions esportives, la tecnificació, per
dir-ho de qualque manera, en funció dels grups esportius..., on
tenguin més pes els grups esportius d’entrenament, és a dir, si
el windsurf té més pes a Formentera idò jo crec que seria una
errada voler implementar aquí l’escola de tecnificació de
windsurf, sinó que l’hem de dur a Formentera; això és el que
hem fet.

Llavors és vera, nosaltres jo sempre he dit que tenim un
doble problema d’insularitat, la insularitat que tenim respecte de
la península però després la insularitat que tenim entre cada una
de les Illes, i això és una cosa que aquest problema hi és, i en
aquests moments, bé, idò ho tenim present i intentam en totes
les polítiques (...) d’instalAlacions intentar rompre aquest doble
problema d’insularitat.

Després ja centrant-me directament a la pregunta, la
incidència que poden tenir aquestes instalAlacions de Príncipes
de España i Calanova és moltíssima, sobretot perquè molts dels
campionats de Balears i campionats d’Espanya es realitzen en
aquestes instalAlacions. Això dóna un avantatge als esportistes
individuals perquè competeixen a casa. Home, no és el mateix
que els d’Eivissa competeixin a Mallorca, però al cap i a la fi és
dintre la nostra comunitat autònoma, i és una problemàtica que
tenim (...). Després el tema dels becats; aquestes dues
instalAlacions estam, diguem, en contacte amb una residència
d’esportistes on hi ha esportistes becats d’altres illes. Llavors
quan hi ha un grup d’entrenament que destaca a l’illa de
Mallorca, i és aquí on nosaltres hem fet el programa de
tecnificació, òbviament intentam becar la persona de l’altra illa
perquè pugui viure aquí i pugui incorporar-se. Llavors d’aquesta
manera també el que destaca té la possibilitat d’entrar en aquest
centre, que el seu nivell d’accés és bastant més baix que un
centre d’alt rendiment a la península, del Consell Superior
d’Esports, i l’ajudam a estar en aquest (...) mitjà. D’aquesta
manera també rompem el tema de la insularitat.
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Després el tema de concentracions, que moltes vegades les
concentracions en Setmana Santa es reuneixen en aquesta illa
els millors esportistes de cada una de les illes i es poden fer
aquí. També per donar suport ja no només als entrenaments sinó
també a l’educació tots els becats també disposen d’un institut
d’estudis secundaris, que hi ha gent d’altres illes que també hi
participa. I després també a causa que és la instalAlació, diguem,
més avançada que tenim, quan convocam tipus de
concentracions, nacionals i demés, idò també quan les feim a
Príncipes o quan feim les conferències allà idò hi ha gent que
també hi pot participar i ve.

I després a Calanova hi ha tots els cursos de vela d’estiu;
també hi ha la residència dintre de Calanova, i moltíssima gent
no només de les Illes sinó d’Espanya ha passat, entre altres
coses també crec que ha passat per allà el príncep Felip, ha estat
un dels que ha participat en això.

I bé, una de les iniciatives que nosaltres estam fent és
precisament..., hem solucionat el problema que teníem amb els
viatges entre illes i amb els viatges a la península. Ens hem
trobat que hem hagut de negociar amb AVIBA la renovació del
conveni amb un handicap, i és que devíem prop de 800.000
euros i no es volia renovar aquest conveni; llavors l’hem
renovat que, clar, quan es renova una cosa pareix que ja no s’ha
fet res de nou, sinó que simplement és una cosa que ja estava,
però clar, és una cosa que ja estava amb handicap, que és que no
es volia renovar perquè teníem un elevat deute, i el primer que
hem fet ha estat, per evitar diguem tots aquests problemes de
desplaçaments i tenint en compte que sabem que aquesta
insularitat també afecte els esportistes entre les nostres illes, ens
hem bolcat i, bé, recentment es va veure en els diaris que
havíem renovat aquest contracte i que part d’aquesta insularitat
també l’havíem solucionada.

I això són les tres coses que crec que contesten la pregunta
que m’ha fet.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vostè ens parla una vegada més de
descentralització i, bé, en aquest cas les instalAlacions estan allà
on estan i no es poden moure, i certament nosaltres pensam que
també el Govern, que n’és el titular, ha de fer tot el possible, és
la seva responsabilitat procurar que tots els ciutadans i en aquest
cas tots els esportistes de les quatre Illes Balears tenguin les
mateixes possibilitats i les mateixes oportunitats per progressar
com a tals i que la seva pujada al podi no depengui que visquin
a Mallorca, o visquin a Eivissa, a Menorca o a Formentera, sinó
de la seva capacitat i del seu esforç a l’hora d’entrenar dia a dia.

Pel que m’ha dit sembla que tal vegada sí que s’estan fent
servir per esportistes de les illes menors aquestes instalAlacions,
però es deixa una mica pel que seria els esportistes d’elit, i jo
record que fa uns anys..., sí, queda centralitzat en el que són els
esportistes d’elit, de tecnificació, o els que vénen i participen en
una final a un campionat balear, però fa uns anys es feien
programes de promoció del que era l’esport de base, en el cas de
la vela, crec que hi havia un programa que es deia “Mil velas”,
i bé, tal vegada seria el moment de reprendre-ho, o plantejar-se
altres iniciatives o activitats que poguessin també tornar a
recuperar un poc que tot l’esport de base de les Illes pogués
conèixer aquestes instalAlacions i utilitzar-les.

I el que ha dit per acabar quant al conveni d’AVIBA crec
que és genial que vostès l’hagin renovat. Solucionar el transport
de competicions entre illes pens que va ser un dels millors
encerts que va fer el govern anterior, però crec que vostè s’ha
equivocat quan diu que és una solució per transport a
competicions entre illes i la península, perquè em sembla que el
conveni d’AVIBA només afectava competicions entre les Illes
Balears, no?, i que després en el cas de la península encara és
una assignatura pendent. Ja sé que hi ha unes ajudes, que hi ha
unes subvencions entre el que posa el Consell Superior
d’Esports i el que posa aquest govern, però encara queda molt
de camí per recórrer quant a tenir el finançament pagat i tenir un
sistema tan ben instrumentat que faciliti tant les coses a les
federacions i als clubs com és el sistema d’AVIBA pel que
respecta només avui en dia les competicions entre les Illes
Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, jo
compartesc la necessitat que sé que és millor viure a ca teva per
entrenar, jo me’n vaig haver d’anar a Madrid durant 15 dies,
durant 15 anys, perdoni, 15 dies hagués estat molt poc, durant
15 anys, i sé perfectament la diferència. 

Jo m’he centrat en les instalAlacions de Príncipes i Calanova
perquè òbviament era la pregunta, però nosaltres per exemple
les ajudes que hem rebut i que ens han autoritzat des del CSD
per invertir en instalAlacions esportives, n’hi ha d’Eivissa.
Nosaltres hem prioritzat que els velocistes, que els saltadors,
perquè és un cas d’un mòdul cobert, són a Eivissa, i les hem
demanades per a Eivissa i no les han concedides i ho farem a
Eivissa. El que passa és que això òbviament no és Príncipes i no
ho havia inclòs. Després ja hem avançat; el diputat de
Formentera sempre em demanava per posar en marxa el centre
de tecnificació de windsurf, i nosaltres dèiem: “Bé, és que
nosaltres volem arribar a la negociació, que ja que pagam el
campionat ho pagam tot, el material queda allà i posam una
mica més”; bé, idò ja ho tenim, crec que ja hi ha els becats i
aquesta setmana s’ha posat en marxa, i amb Asier, que és el
tècnic, que també és un tècnic que coneix el diputat Sr. Mayans,
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vàrem estar d’acord i ja tenim el centre de Formentera. O sigui,
estam intentant, amb els recursos que tenim, repartir-ho.

Llavors té tota la raó quan diu que és necessari promocionar
l’esport base i fer-lo emprar aquí. El que passa és que l’esport
base no és competència directa de la conselleria, està transferit
als consells. Nosaltres sí que és vera que una de les coses que
tenim són els campionats, les finals escolars, que sí que les feim
i sí que correm amb les despeses i sí que a més feim rotació a
totes les illes perquè tots aquests esportistes tenguin
l’oportunitat no només de conèixer les instalAlacions d’aquí sinó
que puguin anar a totes les illes, que creim que també és una
manera d’intercanviar i que tots se sentin un únic poble en lloc
de distintes illes.

Després per ajudar a aquesta promoció de l’esport, i com
que tenim present que moltes vegades la promoció de l’esport
és que si tu entrenen dia a dia puguis competir devora ca teva a
una prova popular, una competició, diguem, oficiosa d’un club
petit que ho munta, també, com que hi havia molts de doblers
que es destinaven només a l’illa de Mallorca, el que sí que hem
fet ha estat quotes, hem multiplicat per tres el tipus d’ajudes i hi
haurà ajudes que aniran directament a cada un dels consells,
però a cada un dels consells perquè conjuntament decidim
quines proves feim a cada una de les illes, i d’aquesta manera
repartim entre totes, i les illes més beneficiades han estat
precisament les illes menors, Menorca, Eivissa i Formentera.
No els tenim firmats, els estam posant en marxa, però creim que
d’aquesta manera acostarem l’esport i sobretot el bot aquest
entre l’esport base. El que hem creat és una línia d’ajudar allà,
després ajudar aquí i ajudar aquest (...) mitjà, i és el que estam
fent.

I quant a allò de les ajudes entre illes, bé, el conveni amb
AVIBA és per al tema dels entre illes aquí. Els centres de
tecnificació són doblers que donam a les federacions perquè es
puguin endur els esportistes a la península i molts de doblers
que es paguen són doblers per a esportistes, el que passa és que
en lloc de triar-los nosaltres o, diguem, haver-ho de negociar
amb nosaltres i no poder fer..., donam els doblers a les
federacions i cada vegada hi ha més centres de tecnificació.
Llavors si hi ha cada vegada més centres de tecnificació cada
vegada estam donant més possibilitats que esportistes d’aquí
puguin viatjar a la península.

I després, bé, que amb AVIBA només sigui això ha estat un
exemple. El que passa és que intentam de qualque manera
regular. Nosaltres creim que perquè la gent viatgi a la península
a competir ha de seguir uns certs criteris, i llavors en lloc de
donar nosaltres directament els doblers preferim que, els
criteris, els estableixi cada federació, perquè ells són els que
coneixen el seu esport i és la millor manera que aquests doblers
es distribueixin d’una manera justa, i és l’opció que hem triat i
és l’opció que s’està fent. Llavors tant jo com el director general
hem estat directors tècnics i en aquest tema sabem com és
d’important el programa de tecnificació, aquestes ajudes
econòmiques per dur els esportistes a competir a la península.

I això és el que més o menys estam intentant fer amb les
coses que m’ha plantejat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

2) Pregunta RGE núm. 223/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millores a les instalAlacions de Príncipes de
España o Calanova.

Passam ara a la següent pregunta, RGE núm. 223, sobre
millores a les instalAlacions de Príncipes de España i Calanova.
Per formular la pregunta té la paraula la Sra. Palau, del Grup
Parlamentari Popular, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo li he sentit
dir a vostè aquí que aquestes dues instalAlacions s’havien d’anar
millorant poc a poc, i m’agradaria conèixer quines són les
millores, les obres, les inversions que tenen previstes vostès fer
per a enguany, durant el 2008, i també si sap el cost
d’inversions en aquestes dues instalAlacions, a Príncipes i a
Calanova. Gràcies.

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

Moltes gràcies. Bé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.
Disculpin.

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

Sí, no, disculpi que també..., m’he botat jo també part del
protocol. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

Bé, a Príncipes de España la idea és el gimnàs de
tecnificació amb noves sales de lluita perquè, diguem, el centre
de tecnificació de lluita pugui entrenar. Adaptació de dues aules
noves a l’institut d’estudis secundaris, una sala d’informàtica i
una sala de descans, que ja està executat. Reforma de
desperfectes causats pel cap de fibló de l’octubre passat.
Després instalAlacions de plaques solars per climatitzar l’aigua
de la piscina descoberta de 50 metres i instalAlació de plaques
solars per substituir el gasoil per climatitzar la piscina coberta
i per tenir aigua sanitària calenta per a les dutxes. És a dir, tenim
una piscina de 50 metres inutilitzada durant tots els mesos
d’hivern, i quasi amb el que ens costa el gasoil i amb el que ens
estalviarem d’energia elèctrica en tres anys tenim amortitzades
les plaques solars i tendrem aigua calenta i la piscina en ús quasi
a cost del que ens costava el gasoil, amb l’afegit del que hi
guanyam quant a lluita contra el canvi climàtic.
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A Calanova substitució de vidrieres de fusta de la planta alta
de l’edifici de l’escola per vidrieres d’alumini (...) amb Climalit.
Reconvertir el gimnàs en aula multifuncional totalment
equipada i climatitzada, i adequar l’aula exterior per al muntatge
del gimnàs. Remodelar i adequar els tallers de fusteria, veleria
mecànica i drap de les veles. I fer una instalAlació solar tèrmica
amb 20 colAlectors d’acumulació de 300 litres d’intercanvi (...)
d’extensió i conduccions adequat al projecte existent, i canviar
els tancs (...) d’aigua calenta i les canonades de la sala de
calderes. Després als accessos a l’aparcament i a les oficines de
les federacions, reparar les filtracions d’aigua a les oficines de
les federacions i reparar també el paviment i pintar-les, i canviar
les barreres de protecció de vianants en els aparcaments, les
escales i els accessos a les oficines per tal de complir la
normativa vigent sobre seguretat. I a la zona portuària esportiva,
remodelar i adequar el drap de (...) i magatzem i fer una oficina
nova per al contramestre, construir arquetes decantadores per a
la recollida dels residus de les embarcacions en reparació al
varador d’acord amb la normativa vigent ISO 14001, i
renovació de la bandera blava; dragar la dàrsena de (...) per
aconseguir la cota de 3 metres en tota la zona d’accés,
pavimentar de nou l’explanada d’ensenyament, que són
aproximadament uns 1.000 metres quadrats, amb formigó. 

I això són totes les reparacions, que bàsicament són de
manteniment, que tenim pensat a Calanova i a Príncipes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cañellas. En torn de rèplica té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, m’agrada veure que té
ja la llista tan detallada i tan definida, i m’agradaria saber si
algunes d’aquestes obres ja estan començades, si ja s’han iniciat
o no.

Pel que tenc entès el govern anterior va deixar ja prevista la
licitació del nou gimnàs a Príncipes; no sé si això significa que
ja estan en marxa les obres d’aquesta nova instalAlació. I també,
ja que parlam de Príncipes, idò m’agradaria saber com va la
instalAlació de la coberta de la piscina que el temporal d’octubre
va fer malbé, a veure si ja l’han poguda reparar o no.

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):

Moltes gràcies. Bé, la licitació es va posar en marxa, del
gimnàs, ningú no es va presentar i hem tengut dificultats perquè
hem hagut de tornar a començar. No entraré en el perquè les
empreses que ara s’han presentat ens han dit que no es varen
presentar a l’altra, però va ser una llàstima que ningú no es
presentàs i es retardassin totes les obres. De totes maneres tota
la licitació ja està feta i hem tornat a posar en marxa tot.

Quant a la coberta de la piscina de Príncipes, la coberta està
totalment posada, i diguem que els desperfectes pel cap de fibló
ja estan posats, i això són els desperfectes del cap de fibló. El
que ens hem trobat és que per l’ús diari hi ha parts que ja
estaven molt danyades, que no suposam que sigui pel cap de
fibló sinó simplement per l’ús, i són uns vidres que estan
construïts molt, diguem, ad hoc, com es diu això?, molt..., molt
personalitzats (...), i havíem pensat que ara seria el moment per
poder-los canviar, que no els canviarem sinó que simplement
farem alguna cosa provisional fins a l’estiu i prest ja estarà.
Posats que tot s’hagi d’arreglar, i que tot estigués allà a l’aire i
que haguéssim de tenir les coses mal posades, idò era el
moment de (...), sobretot perquè en qualsevol ens varen dir els
tècnics que es podien rompre definitivament, i si ho hem de
posar en marxa i als 15 dies ho hem de tornar aturar, idò vàrem
pensar que el més fàcil era remodelar-ho tot.

El problema de totes aquestes plaques és que són coses
comprades a la península i, clar, les hem de demanar allà i han
de venir aquí. Després amb tot el procés administratiu de posar
en marxa el concurs i demés, tenim que es retarda una mica més
perquè, bé, les empreses de fora a l’hora de construir són molt
ràpides, però a l’hora de mantenir són una mica més lentes, i
això (...). El sòtil, diguem del que va passar amb el cap de fibló,
està totalment reparat; el que ens hem trobat és l’altre moment
i, mira, hem considerat que era un bon moment, ja que ho
teníem aturat tenir-ho aturat una mica més, que després no ho
haguem d’aturar i tornem rompre el ritme d’entrenament dels
esportistes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 225/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estalvi del trasllat al Palma Arena de tots els
departaments de la Conselleria d'Esports i Joventut.

Passam ara a la pregunta RGE 225/08, sobre estalvi del
trasllat al Palma Arena de tots els departaments de la
Conselleria d’Esports i Joventut.

Per formular la pregunta intervé l’Hble. Consellera Sra.
Catalina Palau, del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si em permet fer una puntualització
a la qüestió anterior, entenc, idò, Sr. Conseller, que l’estructura
està colAlocada, de la piscina, però falten alguns dels vidres. Per
tant encara no està en funcionament.
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EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Els vidres laterals. Hi ha vidres laterals..., el que el cap de
fibló va aixecar va ser l’estructura de dalt. Quan es va aixecar
la varen reparar, amb el problema que vàrem tenir que quan es
va posar la coberta hi havia més part de l’estructura que va
cedir, i era que a simple vista no es veia, i va ser quan varen
colAlocar (...), ho varen tornar a reparar i després ens hem
adonat, que els tècnics ens han avisat que l’estaven reparant,
que hi havia problemes que podien ser greus en breu, sobretot
vidres, pannells de vidres grossos.

Llavors també ens varen, diguem..., parlant amb els tècnics
ens varen dir: “Vos aconsellam que ho arregleu perquè pot
passar..., podeu tenir qualque problema amb això, sobretot si
cau una vidriera quan estan entrenant mira el que es pot
muntar”. Llavors vàrem pensar que això seria el moment
adequat, ja que teníem aturada la instalAlació, i ja tothom s’havia
adaptat a entrenar a un altre lloc, idò era el moment adequat
potser per canviar aquells vidres i evitar el perill. Llavors, abans
que passàs qualque cosa, ho vàrem haver de fer, i ara el que
s’està reparant ja no és la coberta, el que s’està reparant són els
vidres laterals aquests, que ens vàrem adonar quan algú va pujar
per allà dalt per arreglar allò altre.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies. Faig la..., formula la tercera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, després d’aquesta ampliació de la resposta anterior, Sra.
Diputada...

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, sí, moltes gràcies. Bé, m’agradaria conèixer també en
quin punt es troba el procés de trasllat de les àrees i els
departaments de la seva conselleria a la instalAlació del Palma
Arena, tal i com vostè ens va anunciar en el debat de
pressupostos, que tant el que eren els departaments de Joventut
com d’Esports idò anirien a aquesta instalAlació, i que aquesta
nova ubicació idò suposaria un notable estalvi per a la
conselleria, per lloguer de locals que abans s’estaven utilitzant,
com també per estalviar despeses de seguretat, manteniment,
aigua, llum, etc. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller...

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, creim que a finals
d’aquest mes ja el departament de Joventut podrà anar al Palma
Arena. Un dels problemes que ens hem trobat és que, com que
hi havia molta gotera i la part de baix era tota de moqueta, fins
i tot en el pis de baix hi ha entrat aigua, aigua carregada de
ciment, i ha fet malbé tota la moqueta. Quan hem aixecat la
moqueta el sòl de davall era un sòl de ciment vista, és a dir,
aixecava molta pols, és el típic ciment d’obra sense acabar. Què

passa?, idò que hem hagut de polir mitjançant resines i demés
el sòl, hem hagut de fer els tancaments perquè hi pugui haver els
distints despatxos i hem començat pel pis de baix i ja Joventut
hi podrà anar, allà. Llavors això és el procés. Ara ja ho tenim tot
dividit, ja hem parlat amb els sindicats pel tema dels espais, pel
tema de les ubicacions, perquè tothom tengui, bé, tota aquesta
normativa que s’ha de complir, ja ho tenim pactat i ja ho tenim
arreglat. Hem començat a fer les obres i ara pensar que ja en
breu Joventut hi anirà. Això és el pis de baix.

Després començarem amb el pis de dalt, i al pis de dalt ja hi
va la conselleria pròpiament dita i després hi van tots els
departaments d’Esports. En aquest moment, de totes manera, ja
hi ha..., Illesport ja és allà, algun programa de tecnificació ja és
allà, i tot el que és la part de la gerència del Palma Arena també
ja és allà; o sigui que ja hem començat gradualment. El que
passa és que, bé, s’han d’adaptar les coses i anam una mica lents
perquè ens hem trobat amb els problemes que hi havia part de
l’obra que, quan hem rascat una mica, ha botat.

I després el tema dels costos. El cost més gran que ens
estalviam és el cost d’haver de comprar un edifici o llogar un
edifici per a una nova conselleria. En aquests moments nosaltres
estam compartint conselleria amb Afers Socials i estam,
diguem, apretados, per dir-ho de qualque manera. La proposta
que se’ns va fer és que compràssim l’edifici aquí devora; valia
3,5 milions d’euros. Òbviament en el moment que nosaltres ens
n’anam al Palma Arena idò aquests 3 milions d’euros no els
hem de pagar i podran ser dedicats a altres coses, i ens n’anirem
allà. 3 milions d’euros; anar cap allà crec que hem calculat que
ens costa uns 600.000 euros adaptar allò nou, adaptar el Palma
Arena a la nova conselleria. Aquí després (...) 3,5 milions
d’euros; després ens costava també la part d’adaptació. O sigui
que consideram que només d’immoble són 3,5 milions d’euros.
Tema de llum, aigua i tot això idò no ho hem calculat, perquè
fins que no sapiguem allà realment què gastarem, idò no ho
sabrem. El que passa és que, clar, la quantitat de llum que
gastam és insignificant en relació a allò que gasta el Palma
Arena. 

Llavors tot el tema de seguretat, en lloc de tenir tres punts,
diguem, de seguretat, com pot ser la conselleria, on hi ha la
Direcció General d’Esports, i el mateix Palma Arena, idò
aquests tres els unificam en un. Llavors tot el tema de neteja, tot
el tema de seguretat, tot el tema de manteniment, tot va a una
mateixa gent, i ens estalviam tot aquest cost. No ho hem calculat
perquè fins que no comencem no tendrem un històric del que
ens costa i podrem comparar, però simplement perquè passam
de tres punts a un canvia bastant el cost. Ara sabem que són
devers 3,5 milions que ens estalviam simplement pel fet de no
haver de comprar un edifici nou.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula
la Sra. Palau.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, només per dir que una vegada més
ens alegram de veure que el Palma Arena té un bon profit per a
aquest govern i també per a tots els ciutadans d’aquestes illes,
principalment de Mallorca, i tots els esportistes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, vol...?

4) Pregunta RGE núm. 226/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a problemàtica del motociclisme a les Illes Balears.

Molt bé. Passam, doncs, a la següent pregunta, que és la
núm. 822/08, sobre casal de federacions esportives a Son
Llàtzer, i per... Ah, perdó!, perdó, és l’anterior, sí. És la 226,
sobre problemàtica del motociclisme a les Illes Balears. Intervé
per formular-la la Sra. Palau, autora de la pregunta, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el passat mes
de setembre vam veure que vostè s’havia reunit amb els
responsables de la Federació Balear de Motociclisme, i que ells
li varen plantejar tota la problemàtica que patia aquest esport a
les Illes Balears, bàsicament la manca de circuïts i també les
dificultats per treure les llicències, tots aquests tràmits
burocràtics que cada vegada són més complexos dificultaven
que es poguessin fer entrenaments o competicions en aquest
esport.

Vostè va tenir una resposta immediata, enseguida els va
prometre la creació d’un centre de tecnificació de motociclisme
a través de l’EBE, i un pla d’intervenció, i també tot d’una van
designar un director tècnic d’aquest centre, que segons vostè ens
va dir era proposat per la mateixa federació, amb l’objectiu que
es poguessin trobar solucions el més aviat possible a tota
aquesta problemàtica. Ara ha transcorregut ja mig any d’aquella
reunió amb la Federació de Motociclisme i voldríem conèixer
quins han estat, fins ara, els avanços que s’han produït amb la
resolució d’aquesta problemàtica, quines passes es fan per part
de l’EBE per arribar a tenir aquest centre de tecnificació de
motociclisme i si s’ha pogut resoldre i de quina manera el tema
de mancança de circuits, ja siguin provisionals o permanents,
perquè puguin fer els seus entrenaments i competicions, quines
modalitats d’aquest esport tenen circuit o no en aquests
moments i si alguna d’aquestes solucions, que esperam que es
pugui arribar a tenir, també arribaran a les illes menors perquè
també tant a Menorca com a Eivissa hi ha una problemàtica
molt similar per a aquest esport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar la pregunta té la
paraula el Sr. Cañellas.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot m’hauria
de disculpar perquè sí vàrem fer una roda de premsa presentant
Sebastià Crespí com a nou director tècnic de l’Escola Balear de
Motociclisme, però després no hem fet una altra roda de premsa
per informar de tots els avanços que havíem fet i a mi com a
conseller, que crec que cada persona s’ha de dur el valor de la
seva feina i s’ha de comunicar, doncs he comès l’error de no
comunicar la gran labor feta per Sebastià. 

Vaig tenir una reunió la setmana passada, tant amb la
federació com amb clubs esportius, i la gent està ben contenta,
ben ilAlusionada amb la seva tasca i a partir d’aquí, i gràcies a la
seva pregunta, vaig demanar que estava fent Sebastià i ara és el
que relataré.  És un petit resum perquè quan li vaig demanar el
que havia fet varen ser sis folis i jo crec que ho allargaríem
massa, però començaré amb la situació, ho llegiré textualment.

“Situació inicial heretada, ens vàrem trobar amb una crida
d’auxili de la Federació Balear de Motociclisme on es
plantejava que el motociclisme estava en vies d’extinció ja que
pateix grans dificultats que apunten a la seva desaparició, entre
elles la dificultat que varen tenir per confeccionar un calendari
l’any 2007 agreujat per la suspensió contínua de curses. Aquesta
crisi estava motivada per la falta de circuits i pistes on poder
competir i entrenar que provocà una caiguda en picat dels
esportistes amb llicència i en conseqüència una degradació total
de l’estructura federativa”. A nosaltres ens varen dir en aquesta
reunió que ens tancaven circuits i per l’altre costat les llicències
queien un 50% cada any, la gent se les treia o bé a fora o
simplement deixava la pràctica del motociclisme.

 “Fent un breu repàs a les infraestructures esportives
s’apreciava que no existia cap infraestructura, ni pública ni
privada, per poder desenvolupar entrenaments i competicions de
motocròs, de trial i enduro ja que la llei prohibeix la circulació
per finques públiques. Referent a les competicions de velocitat
tan sols els esportistes podien fer ús en moments determinats i
puntuals del circuit denominat Illes Balears de Llucmajor, que
és de gestió privada i, ni de bon tros, no pot satisfer les
necessitats dels esportistes. A part els usuaris de mini motos
tampoc no tenien cap lloc per poder practicar aquesta modalitat
ja que no els deixaven emprar el circuit de Llucmajor. Aquest
fet provoca una molèstia social important ja que els esportistes
circulen pels carrers, urbanitzacions o polígons amb les
conseqüents denúncies que poden provocar”. O sigui, a part que
no tenien instalAlacions esportives, en tenim una i només es
podia emprar d’una manera molt intermitent, a més per a una
cosa concreta i era per fer curses de velocitat i no entrenaments,
ni motocròs, ni altres. A més, la nostra llei dóna molts de
problemes per poder fer a camins públics aquest tipus
d’entrenament. 

Actualment, hem aconseguit que a nivell de motocròs es
presenti el calendari de curses per l’any 2008 on es pot apreciar
un augment considerable en el nombre de proves. Tots aquests
circuits que estaven tancant ja hem aconseguit que es posessin
en marxa.
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Referent a les infraestructures a Mallorca ja hi ha diferents
circuits on es podrà entrenar com a Felanitx i Casa Blanca i
també es podrà competir a part dels anteriors a Sant Joan i a
Campos. A Eivissa es podrà competir al circuit de Santa Eulàlia,
Sant Josep i en breu també es disposarà d’un circuit per a
entrenaments. En referència a Menorca hi ha un projecte de parc
motor que en aquests moments està pendent que el Departament
de Biodiversitat acabi els estudis d’impacte a causa de la
presència de ZEPA, nius de diferents aus als terrenys. 

Quant a velocitat ja s’han definit les proves del calendari de
Llucmajor que segons el responsable del programa de
tecnificació són suficients. Així i tot resten dues dates ofertes
per si cal incorporar alguna prova més.

Referent a mini motos existeix un circuit provisional
d’entrenament a Palma i s’elabora un avantprojecte al circuit de
Llucmajor perquè també es pugui accedir-hi. Les competicions
es faran dues a Muro, a circuit urbà, dues a Ca’n Picafort, una
a Menorca i una a Eivissa. S’ha tancat ja un calendari de
velocitat , cosa que per al 2007 va tenir prou dificultat, i no
només a una illa sinó a diverses illes. El que sí puc dir és que
Sebastià Crespí ha viatjat molt a totes les illes i ha parlat amb
molts de batlles, amb el consell i amb Medi Ambient per poder
tramitar tots els permisos, per poder tramitar totes les iniciatives
on cada un dels responsables pogués ajudar.

Trial i enduro. El calendari de curses de trial per part de la
Federació Balear de Motociclisme s’ha reduït aquest any a
Mallorca, però es podrà competir a Sant Joan, Maria de la Salut,
Manacor i Llucmajor, i en breu també existirà una zona
d’entrenament oficial; en canvi s’ha augmentat a Eivissa on hi
haurà proves a Santa Eulàlia, a Sant Josep i a Cala Salada. El
calendari de curses d’enduro només es desenvoluparà a Eivissa
en tres proves, a part amb el programa de tecnificació dels
esportistes escollits també tenen dret a les avantatges del centre
de tecnificació de les Illes Balears amb servei mèdic, l’institut
d’estudis secundaris, psicòlegs i desplaçaments.

És a dir, hem passat d’un auxili perquè el motociclisme
desapareixia a un calendari que no es podia tancar i amb una
pèrdua de llicències al que va passar l’altre dia a Sant Joan on
mai no hi havia hagut tanta participació, fins i tot estrangera, a
una prova de trial. De fet vàrem haver de tancar la inscripció
perquè s’esperaven trenta o quaranta persones que hi
participessin i de cop i volta, fins i tot d’Alemanya, vàrem
superar les setanta i teníem por de morir d’èxit. Creiem que
l’impuls que li hem donat a aquesta primera fase que era
reactivar tot el que ens estava passant i canviar la tendència ho
estam aconseguint en aquests moments, de fet el món del
motociclisme ens reflecteix aquesta sensació que s’està
avançant. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ens alegram per la feina feta
per aquest senyor i esper quant als circuits que vostè diu que ja
s’han localitzat i que estan a disposició dels aficionats, que
reuneixin totes les condicions necessàries de seguretat, també
les assegurances necessàries. Jo el que entenc és, si ho he entès
bé, que són solucions de moment provisionals i que sí
solucionen el tema de les competicions, però encara no s’ha
trobat una solució definitiva per al tema dels entrenaments. 

També m’agradaria dir que aquesta mateixa problemàtica o
tal vegada d’una forma més greu, perquè aquí hi ha el circuit de
Llucmajor, però d’una forma més greu es viu a Eivissa que no
hi ha cap circuit, vàrem intentar cercar-ne un l’anterior
legislatura, no va ser possible, no és una qüestió fàcil, però sí
des del primer moment que el Consell Insular d’Eivissa es va
implicar en la recerca d’aquest circuit, d’aquesta instalAlació, el
Govern de les Illes Balears va adquirir cap al Consell d’Eivissa
un compromís que si es trobava l’espai adequat per fer aquesta
instalAlació a Eivissa, de fer una aportació d’un milió d’euros,
això és una cosa que no es va arribar a pagar perquè no es va
trobar el lloc ideal, però sí era un exemple, un compromís de la
voluntat que tenia el Govern cap a l’illa d’Eivissa en cas que es
pogués trobar aquesta solució. Ara mateix, pel que sé, a Eivissa
tampoc la situació no ha canviat gaire, segurament hi ha
negociacions, s’està cercant, però no hi ha cap solució definitiva
que pugui resoldre el tema de competicions i entrenaments i, per
exemple una escola privada que hi havia de mini motos, que fa
set o vuit mesos que funcionava, doncs també sembla que ara es
tancarà perquè tampoc l’espai on es desenvolupava l’activitat no
està disponible i el consell insular sembla que no vol continuar
donant la subvenció que donava per aquesta activitat. 

Bé, la qüestió és que ens agradaria molt, la veritat, que es
pogués resoldre tota aquesta problemàtica a totes les illes,
sabem que no és una qüestió fàcil, però bé, ens alegram que
s’estigui fent feina i esperam que aquesta feina i el fet de tenir
una persona pagada pel Govern per trobar aquestes solucions,
doni els seus fruits.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Quant a competicions
estan totalment cobertes les illes d’Eivissa i de Menorca que era
el prioritari. Moltes vegades vostè ha dit per què això no s’ha
constituït en llocs d’entrenament, dur la seguretat necessària a
una competició es pot dur provisionalment, en el moment que
vulguem fer un circuit permanent, on la gent hi pugui entrar
quan vulgui, doncs canvien les circumstàncies, llavors amb això
treballam, treballam a veure si algun d’aquests circuits es pot
convertir en permanent a qualque lloc. 
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Quant al circuit de velocitat té un problema molt gran que és
el cost, un milió d’euros no serveix per fer un circuit de
velocitat, val bastant més, llavors se'n podrà fer un a les Illes
Balears. Que l’anterior govern l’hagi promès, sap què de coses
que ha promès i a mi m’agradaria fer-les perquè a mi
m’agradaria fer un car a cada illa, però és bastant complicat,
sobretot amb els recursos que tenim. 

El que nosaltres hem d’intentar és optimitzar els recursos
que tenim i fer una cosa a un lloc i una cosa a l’altre, no podem
tenir un circuit de velocitat a cada illa, no podem tenir un circuit
de trial a cada illa, el que sí, tal vegada, hem de disposar que les
competicions es facin, que la promoció de base es faci i després
a aquesta residència d’esportistes que hi hagi algú que destaqui
que pugui venir, sobretot perquè intentar fer que cada illa tengui
nuclis d’entrenament va molt bé, però l’únic problema és que
quan més dispersem els nuclis d’entrenament també té un efecte
contrari i és que la gent competeix i millora perquè entrena
junta, llavors ens hem de plantejar si el circuit de velocitat ha de
ser aquí i els que facin velocitat venguin aquí, el trial és a
Eivissa i l’enduro és a Menorca, això, tal vegada, sigui una de
les coses que ens hem de plantejar, però això no és un
plantejament urgent, nosaltres hem arribat fins aquí perquè se’ns
va plantejar una urgència, que el motociclisme desapareixia, i
hem arribat aquí arreglant tots els assumptes. Òbviament duim
vuit mesos, vuit mesos de tenir una preocupació que no sortia
res i que ara ja surt, hem avançat, esper que d’aquí a finals de
legislatura moltes d’aquestes coses s’hagin tancat i siguin
estables, és per la qual cosa que feim feina, i per ara crec que
anam per bon camí com ho demostra l’ambient que es viu al
món del motociclisme actualment.

Gràcies.

LA SRA PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

5) Pregunta RGE núm. 822/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al casal de federacions esportives a Son Llàtzer.

Ara sí, per formular la pregunta RGE núm.822/08, sobre
casal de federacions esportives a Son Llàtzer, intervé l’Hble.
Diputada Sra. Palau, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta queda formulada en els
seus termes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula per un
temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer moment
haurem de destacar que hem hagut de retardar una mica la
posada en marxa del casal de federacions de Son Llàtzer perquè
l’empresa de seguretat que estava contractada no havia fet
realment tota la seva feina de seguretat, perquè hi ha hagut
bastants d’actes vandàlics i hem hagut de reparar coses que
s’havien romput, i el cap de fibló encara ho va magnificar molt
més. A part d’això que ha estat una de les causes del retard,
tenim el problema que en aquests moments falta un 10% per
finalitzar l’obra amb l’inconvenient que totes les certificacions
d’obres anteriors ja han superat la quantia econòmica
adjudicada i de licitació d’obra, i a més a això s’ha d’afegir les
despeses per a connexió d’aigua i pel canvi de commutador de
llum de l’obra al definitiu. Tot això fa que el procés
administratiu ha de tornar a arrancar una mica perquè el que
estava previst que costàs ja està superat i com que hi ha quanties
que s’han superat hem de tornar a posar en marxa el procés
administratiu que a més l’ha retardat una mica més i en aquests
moments estam en aquesta situació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, en torn de
rèplica té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo pens que tal i com
li va deixar aquesta obra el govern anterior tal vegada ja seria el
moment que la poguéssim inaugurar i la poguéssim posar en
marxa. També m’agradaria dir que si les federacions esportives
de Balears, que la majoria estan ubicades aquí a Mallorca,
podran gaudir en breu, esperem que sigui en breu, d’una
instalAlació magnífica com serà aquesta per poder ubicar les
seves oficines i el seu funcionament, bé hagués estat que fa uns
dies quan el Grup Parlamentari Popular va presentar una
iniciativa a aquesta cambra perquè el Govern balear, la seva
conselleria, assumís els pagaments dels cost dels desplaçaments
dels membres de les juntes directives de cada federació que
estan a les illes menors, ja que consider que és un cost molt
petit, doncs els grups que li donen suport a vostè també
haguessin donat suport a aquesta iniciativa, i les federacions que
estan molt ben tractades a l’illa de Mallorca doncs també ho
poguessin estar els membres que pertanyen a les illes menors.
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):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo no consider que tractam
malament als membres de les federacions de les altres illes
perquè a les federacions els donam ajudes per desplaçar la seva
gent, per fer despeses corrents i despeses de funcionament, o
sigui, doblers en donam a les federacions per a la seva gestió i
part de la seva gestió és coordinar totes les sub-seus que tenen,
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jo sé que molts dels doblers que nosaltres els donam serveixen
per pagar seus a altres illes, a part de dietes i altres que es fan.

A mi també m’hauria agradat tenir doblers per poder acabar
el casal de les federacions ja i posar-ho en marxa
immediatament, però no en tenia i ara és quan ho he hagut de
posar en marxa tot. Jo no puc contractar serveis o posar en
marxa processos administratives sense tenir un doblers que
pugui posar en marxa el funcionament, llavors hem hagut
d’esperar, però es que així m’ho vaig trobar, a mi m’hauria
agradat trobar-ho d’una altra manera, però aquestes varen ser les
circumstàncies i en les circumstàncies que estam jo crec que
feim tota la via que podem, ens han passat moltes coses i a poc
a poc les hem posades en marxa i fa vuit mesos, i  del nou
pressupost en fa tres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

6) Pregunta RGE núm. 823/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a programes a desenvolupar per l'EBE.

Finalment, per formular la pregunta RGE núm. 823/08,
sobre programes a desenvolupar per l’EBE, intervé l’Hble.
Diputada Sra. Palau, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, respecte d'aquest
tema m’agradaria que fes una relació la més detallada i clara
possible de quins són els nous programes que fa o que pensa fer
enguany l’Escola Balear de l’Esport. Respecte d’aquest tema
tenim una mica de confusió perquè sempre que li demanam a
vostè doncs manifesta molta disponibilitat a fer coses noves, a
obrir nous nuclis d’entrenament a les illes menors, nous
programes, però després quan presentam iniciatives a aquesta
cambra en aquest sentit el grup de l'oposició, mai no són
aprovades perquè els grups que li donen suport a vostè com a
govern les rebutgen dient que el Govern fa una planificació molt
elaborada quant a nous centres de tecnificació i nous programes
en aquest sentit i, per tant, no sabem mai qui és que té raó, si
són els grups que li donen suport o a vostè quan ens diu que sí
que farà moltes coses.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que en aquest
punt arribam a un problema de vocabulari, de programa de
tecnificació només n'hi pot haver un per federació, o sigui, si ja
està fet el programa de tecnificació d’atletisme jo no puc fer un
nou programa de tecnificació d’atletisme, perquè el conveni ja
està firmat amb la federació. El que jo sí puc és parlar amb la
federació per incrementar les ajudes, per donar nous serveis, per
becar més gent i d’aquesta manera crear nous nuclis
d’entrenament, però un programa de tecnificació té distints
nuclis d’entrenament, llavors aquest és un dels problemes a
l’hora de parlar. Que si a mi em dius, faràs un nou programa de
tecnificació a Eivissa? Sí. O, nous nuclis? Sí. Jo no els firm, és
que ja estan firmats, o ja els han negociats, o són les ajudes que
donam a les federacions, l’increment de les ajudes que donam,
per què? Perquè són nuclis d’entrenament i programa de
tecnificació n'hi ha un per federació, nuclis d’entrenament és
cada grup d’esportistes que entrena i que té ajudes i va variant
perquè moltes vegades tenim un nucli d’entrenament que podia
ser atletisme a Eivissa amb Felipe Vivancos, però clar Felipe
Vivancos se’n va a Madrid a entrenar, clar ja desapareix el nucli
d’entrenament, sí, òbviament, perquè la relació entrenador-
esportista ja no hi és, i desapareix? No, no desapareix és que
simplement ha pegat un bot qualitatiu i està a un altre lloc, però
el programa de tecnificació segueix. Una cosa són els nuclis
d’entrenament que diguem són l’agrupació d’esportistes i
entrenadors que nosaltres els donam beques, ajudes en material,
en desplaçament i altres, i una altra cosa són els programes de
tecnificació, programa de tecnificació n’hi ha un federació, no
en pot haver-hi més, nuclis doncs n’hi ha i van canviant.

 Jo el que sí vos puc dir són els nous programes de
tecnificació, o sigui, les noves federacions que tendran ajudes
per crear un programa de tecnificació. La primera de totes
motociclisme, la federació de motociclisme, després el
programa de tecnificació de windsurf a l’illa de Formentera, que
aquest el programa de tecnificació, el nucli principal,
consideram que el millor lloc on ha de ser és a Formentera, i
això va ser en base a un suggeriment que vostè em va fer, i
després vàrem incloure de manera progressiva tots els convenis
de tecnificació de la Direcció General d’Esports i dels centres
d’Eivissa com a nous programes d’EBE. Era el famós aquell
que nosaltres pareixia que el volíem llevar i que no el volíem
assimilar, que no ens queda més que donar-li més doblers per
ajudar-los, doncs aquests programes, que també varen ser
problemes de lèxic, no és que els assumim perquè els dirigirem
nosaltres sinó perquè donarem les ajudes a Eivissa perquè
aquest programa de tecnificació, de proximitat, que crec que ho
varen titllar d’aquesta manera, es pugui desenvolupar. 

Després sí que volem desenvolupar nous programes quan
tenguem partida pressupostaria que esperam que quan rebrem
els doblers que ens varen prometre doncs podrem desenvolupar
el de boxa, el de taekwondo i el de patinatge, com a nous.
Atletisme, futbol, natació ja en tenen de programa de
tecnificació, tenen les ajudes, tenen els increments, hem fet les
negociacions, adaptam instalAlacions, ajudam aquests nuclis
d’entrenament. El d’atletisme té un nucli d’entrenament molt
important a Eivissa i una de les ajudes que vàrem demanar al
CSD va ser per al mòdul cobert d’entrenament, llavors hem
potenciat el nucli d’entrenament d’Eivissa quant a atletisme, per



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 10 / 13 de març del 2008 135

 

exemple, a més de més d’ajudes que s’han fet, dic això per
posar un exemple.

Quan el grup vota a favor o en contra és perquè tal vegada
és un problema de lèxic, però un programa de tecnificació, un
per a cada federació, nuclis d’entrenament, diversos per a cada
federació en funció d’on hi hagi els esportistes en aquells
moments. On pot haver-hi la diferència és on està ubicat el nucli
dur, per dir-ho de qualque manera, del programa de tecnificació,
un cas d'exemple, és el de windsurf, o el de bàdminton, o el de
tir amb arc que no és a l’illa de Mallorca i és on hi ha bons
esportistes i bons entrenadors i consideram que ha de ser allà.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per
la seva classe magistral de nomenclatura relativa a tecnificació,
esper que a partir d’aquí això serveixi perquè els grups de
govern i els grups de l’oposició ens entenguem millor i donin
suport a les nostres propostes a partir d’ara.

Entenc, també, que tots aquests nous programes que vostè ha
anunciat començaran el 2008, una vegada hi hagi disponibilitat
econòmica, al llarg del 2008, no?

Dues preguntes molt concretes i puntuals, amb els
programes d’Eivissa que ja estaven en marxa i en què vostè s’ha
implicat, qui rebrà els doblers del Govern, el consell insular o
la federació balear de cada un d’aquests esports? I la segona
pregunta, on va ubicat aquest mòdul cobert d’atletisme?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies. Bé, el programa de windsurf i el programa
d’ajudar a Eivissa varen ser iniciatives, no varen ser meves,
varen ser recollides d’aquesta cambra, incorporam iniciatives
del grup de diputats que diguem assessoren...

(Intervenció inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, per favor.

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

No voten perquè hi ha alguna vegada que jo els dic no voteu
que sí perquè ja ho hem fet, vostè em va demanar que la
Direcció General d’Esports en el Parlament assumís això,
nosaltres li vàrem dir que sí, després m’ho varen proposar aquí,
però jo ja havia dit que sí, ja ho havíem posat en marxa. 

I els doblers van al Consell d’Eivissa, és exactament la
proposta que vostè va fer i després el mòdul d’entrenament
anirà al costat de la pista perquè és el més fàcil, no, a Eivissa, el
mòdul d’entrenament cobert va per a l’illa d’Eivissa i va devora
la pista d’atletisme, Ca’n Misses és, no? A la pista de Ca’n
Misses, anirà allà, al costat de la pista perquè òbviament es on
més fàcil tenim per a gimnasos i altres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Per tant, esgotat ja l’ordre del dia
d’avui, no havent més assumptes a tractar, només queda donar
les gràcies per la seva presència el Sr. Conseller i els seus
acompanyants. 

S’aixeca la sessió.

Correcció d'errates del Diari de Sessions de la Comissió
de Cultura, Educació i Esports núm. 8, de dia 21 de febrer
del 2008.

Les preguntes 2805/07 a 2808/08 i 128/078 que figuren
com a retirades, s'han d'entendre ajornades.
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