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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Aina Crespí substitueix Xesca Lladó.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

Compareixença RGE núm. 4384/08, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
de l'Hble. Conseller d'Esports i Joventut, per tal d'informar
sobre la colAlaboració del Consell Superior d'Esports amb
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Passam, doncs, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en la compareixença RGE núm. 4384/08, presentada
per quatre diputats membres de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Popular,
mitjançant la qual solAliciten la compareixença del conseller
d’Esports i Joventut per tal d’informar sobre la colAlaboració del
Consell Superior d’Esports amb la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Assisteix el conseller d’Esports i Joventut, l’Hble. Sr. Mateu
Cañellas i Martorell, acompanyat del Sr. Gabriel Gili, director
general d’Esports, i de la Sra. Antònia Vidal, cap de gabinet.

Per tant té la paraula l’Hble. Sr. Mateu Cañellas i Martorell,
conseller d’Esports i Joventut, per tal d’informar sobre el tema
objecte de la compareixença. Té la paraula, Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies. Bé, és que era molt genèrica la
compareixença, era el tema de les ajudes del CSD que... Bé,
nosaltres tradicionalment el Consell Superior d’Esports, una
vegada..., perquè ho centrem, nosaltres vàrem anar a parlar amb
Jaime Lisavetsky, fa un temps, i li vàrem demanar com ajudaria
les Illes Balears. Això va ser el mes de novembre, va sortir als
diaris i demés, i una de les coses que ens va dir és que
bàsicament una de les coses amb què tenia previst ajudar les
Illes Balears era mitjançant les competències pròpies del CSD,
i això es derivava més en temes federatius i en temes de
competicions nacionals i equips nacionals, o sigui l’elit de
l’esport. Llavors nosaltres li vàrem demanar, bé, que a part
d’això teníem unes certes necessitats que consideràvem que el
CSD s’hi havia d’implicar. 

Bé, a partir d’aquí hem estat parlant amb ells per intentar
estirar projectes cap a aquestes illes, amb unes reunions que no
s’han arribat a fer. El que passa és que la setmana passada ja
m’han avisat que el dia 8 d’octubre vendrà el director general
d’Esports de l’Estat espanyol acompanyat de la cap
d’instalAlacions per poder veure en un primer moment..., ells
estan molt interessats a veure el velòdrom del Palma Arena per
unes declaracions que havia fet Lisavetsky on deia que el volia

convertir en un centre d’alta tecnificació semblant al velòdrom
que hi ha a Manchester, a Anglaterra, i que després també a
veure quin altre tipus d’instalAlacions podria veure a Mallorca.
Nosaltres li vàrem oferir també que vengués dos dies per poder
visitar Eivissa i Formentera, bàsicament perquè veiés el centre
de tecnificació de windsurf que tenim a Formentera, que
consideram que d’aquí a quatre anys pot haver donat fruits a
nivell olímpic i tenir un parell d’esportistes olímpics allà. I
també, com que havíem demanat que, una sèrie de CER, que els
reconeguessin com a centres de tecnificació específics a l’illa
d’Eivissa, idò també vàrem demanar que passassin per Eivissa.
El que se’ns va dir és que l’agenda estava molt ocupada, que el
director no podria passar pels dos llocs però que la directora
d’instalAlacions es comprometia a fer aquesta primera visita i en
breu fer-ne una altra per poder anar a les altres illes a veure
també com (...).

Aquest cap de setmana passat nosaltres l’hem vista, bé, la
vàrem veure ahir, vàrem veure Rosa Ortega, que és la directora
d’instalAlacions, i el que ens va dir va ser..., bé, ens va donar
l’enhorabona pels resultats que havien tengut en els jocs
olímpics i en els paralímpics els esportistes espanyols, vull dir
els esportistes d’aquestes illes representant l’equip espanyol, i
el que nosaltres vàrem dir tot d’una és que, bé, a veure si això
es traduïa, ja que havien demostrat que eren molt bons a l’hora
de competir i a l’hora de treure medalles, a veure si es traduïa en
ajudes. Em va remetre a la visita de dia 8 d’octubre per fer això
una mica més específic.

I així és com estan els temes de les ajudes, diguem, a nivell
extraordinari. La resta és allò típic: hi ha una sèrie de
convocatòries a les quals nosaltres ens presentam, en les quals
el Govern posa el 50% i el CSD posa l’altre 50%, i hem tengut
una sèrie d’ajudes l’any 2007 i l’any 2008, i en demanarem una
altra sèrie per a l’any 2009.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, ara procediria la suspensió de la sessió per un temps
màxim de 45 minuts per tals que els grups parlamentaris puguin
preparar la formulació, i si no ho volen així els portaveus, per
tal de formular les preguntes o observacions tot seguit procedeix
la intervenció dels grups parlamentaris.

Per part del Grup Parlamentari Popular intervé la Sra.
Catalina Palau per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, agraïm la seva
presència i la dels alts càrrecs que l’acompanyen per venir a
explicar la relació del Govern balear amb el Consell Superior
d’Esports i quines han estat les gestions des que vostè és
conseller per obtenir ajudes d’aquesta institució.
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No sé si se’n recorda que aquesta és una compareixença
ajornada, que ja estava prevista abans de l’estiu i, bé, després
vostès se’n va anar de viatge i crec que va ser a principi de juny
que va ser suspesa, i jo pensava que això segurament li ajudaria
a vostè perquè li donava un marge de temps que li havia de
permetre concretar, si encara no havia pogut concretar aquestes
ajudes amb el Consell Superior d’Esports i venir a fer-nos una
explicació més detallada i més satisfactòria però, bé, veig que
això no ha estat així.

Jo no el vull desanimar però..., no sé, si feim una mica de
balanç del que ve essent la seva presència a la conselleria en
aquests quinze mesos que gairebé ja porta, idò el més destacat
que ha fet vostè ha estat queixar-se; queixar-se públicament,
queixar-se en els mitjans de comunicació, en el Parlament; cada
vegada que qualque entitat esportiva o esportistes li demanen
sous, vostè viu instalAlat en la queixa sobre la situació que ha
heretat d’abans. Diu que té una penúria econòmica que no li
permet desenvolupar projectes, etc. Jo pens que possiblement
vostè té raó, perquè la veritat és que la passada legislatura en
matèria d’esports es varen fer moltíssimes coses a quasi totes les
Illes i aquestes coses, o aquests projectes, aquestes
infraestructures, tenen un cost i això s’ha d’anar pagant.

Però vostè aquesta actitud de queixa, que és legítima i que
a més gairebé tots els polítics ho feim quan arribam a una
institució, sobretot si hi ha hagut un canvi de govern, crec que
és un discurs vàlid els primers tres mesos, si vol que estirem un
poc fins i tot sis mesos, però quan un ja en porta quinze idò tal
vegada un hauria de reaccionar, canviar de xip, i pens que no
pot continuar instalAlat en la queixa i en la inèrcia en què està.
Ha de presentar projectes, ha de cercar finançament i s’ha de
plantejar com executar-los.

D’entrada a principi d’enguany va demanar sous a la
Conselleria d’Hisenda, crec que n’hi varen donar. També aquest
estiu hem vist com la Conselleria de Turisme li havia fet un
transvasament de 3 milions d’euros, no sé si amb el vistiplau del
conseller de Turisme però, bé, crec que així va ser, perquè deia
que vostè no tenia per pagar les subvencions, i també hem vist
com la direcció del seu partit, d’Unió Mallorquina, demanava
solidaritat a tot el Govern, a totes les conselleries del Govern,
que totes havien de fer un transvasament de sous cap a Esports.

Jo pens que vostè equivoca el destí per trobar solucions
econòmiques i que no són exclusivament els seus companys de
govern els que han de ser solidaris i han de posar-li sous.
Bàsicament hauria de ser a Madrid, que té moltes competències
en esports i que per llei ha d’ajudar les comunitats autònomes,
on haurien de demanar aquests sous. El Consell Superior
d’Esports el pot ajudar i també pensam que l’ha d’ajudar. I
també esperàvem que les relacions amb Madrid aquesta
legislatura fossin més fluïdes i més productives del que varen
ser la legislatura passada; no hi havia una especial sintonia entre
el Govern de la comunitat autònoma balear i el Consell Superior
d’Esports a Madrid la passada legislatura perquè hi havia
diferències polítiques importants. Però, bé, no obstant això, tal
com veig les coses i el que vostè ens ha explicat aquí d’entrada,
encara em fa pensar que vàrem ser més profitoses les relacions
la passada legislatura, que es va ajudar més a la comunitat
autònoma del que s’ajudarà aquesta legislatura si les coses no
canvien molt, perquè certament el que vostè ens ha dit és que
durant aquests quinze mesos no s’ha pogut concretar més. No

sé si..., vèiem el desembre passat que vostès anunciaven pels
mitjans de comunicació que farien una visita al Sr. Lisavetsky,
una primera trobada per plantejar-li les necessitats dels
esportistes d’aquesta comunitat, però..., supòs que aquesta
reunió es va produir però, pel que vostè ens ha dit, no sabem si
es va poder concretar res.

Jo per guiar-lo una mica li puc dar una sèrie d’exemples on
poden vostès concretar les seves peticions, i si troba que és
necessari que qualque membres del Partit Popular l’acompanyi
a fer reivindicacions amb Madrid idò estam totalment disposats
a acompanyar-lo, a vostè o al membre del Govern que pensi que
hi vol anar, perquè pensam que Madrid ha d’ajudar en matèria
d’Esports, que és necessari que hi hagi un suport a aquesta
comunitat, i per tant, ja li dic, des del Partit Popular estam a la
seva disposició, si troba que han de ser més profitoses les
reunions en la nostra companyia estam disposats a venir a fer el
que faci falta.

Com li deia li designaré una sèrie d’exemples. Per exemple,
qüestió de desplaçaments, la Llei nacional de l’esport 10/90, de
15 d’octubre, estableix que l’Administració de l’Estat procurarà
els mitjans necessaris que possibilitin als esportistes insulars i
dels territoris de Ceuta i Melilla la participació en competicions
esportives no professionals d’àmbit estatal en condicions
d’igualtat; és a dir, el Consell Superior d’Esports ha de garantir
la participació dels equips i esportistes de Balears a les
competicions nacionals en igualtat de condicions econòmiques
que els esportistes i equips que resideixen a la península i que
no han de fer els costosos i llargs desplaçaments que han de fer
els de Balears.

Ja sabem que actualment arriba una partida econòmica del
Consell Superior d’Esports, que vostè va treure la convocatòria
de subvencions per ajudar les federacions per aquest concepte,
però aquesta ajuda només arriba a cobrir un 50% dels
desplaçament. Nosaltres des d’inici d’aquesta legislatura estam
anunciant la petició que el Consell Superior d’Esports arribi a
finançar el cent per cent d’aquests desplaçaments; ja li anuncii
que fa mesos hem entrat una proposició no de llei en aquest
sentit, ja s’ha presentat la mateixa a altres institucions
d’aquestes illes, i pensam que ha de ser un dels punts on més
força hem de fer tots els polítics d’aquestes illes perquè es
resolgui d’una vegada per totes els desplaçaments dels
esportistes no professionals a les competicions oficials a la
península, i ha de ser, segons diu la llei, el Consell Superior
d’Esports el que financiï el cent per cent d’aquests
desplaçaments.

Una altra qüestió, també especificada a la Llei nacional de
l’esport, són les instalAlacions esportives a les escoles. L’article
3 d’aquesta llei diu que la inclusió de l’educació física i la
pràctica de l’esport en la programació general de l’ensenyament,
i que s’ha d’impartir com a matèria obligatòria en els nivells
previs a la universitat, per la qual cosa els centres docents
hauran de disposar d’instalAlacions esportives adequades que
afavoreixin la pràctica esportiva. Entre les competències del
Consell Superior d’Esports figura la de cooperar amb les
comunitats autònomes per donar compliment al que estableix
aquest article 3 que li acab de llegir, i amb aquesta finalitat el
Consell Superior d’Esports en anys anteriors ha tret
convocatòries per subvencionar les comunitats autònomes per
dotar-les d’infraestructures esportives. És ver que només
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s’arribava a pagar fins a un 25% de les obres, del cost de les
obres d’aquestes instalAlacions esportives en els centres escolars
d’infantil, primària i secundària, però, bé, pens que s’ha de
seguir treballant en aquest sentit. Vostè no ens ha dit si s’havia
concretat res en aquest aspecte, si vostès havien solAlicitat res
i..., i són sous per a infraestructures que no només aprofiten les
escoles sinó que també després són aprofitades per tota la
comunitat local i per les associacions esportives de la zona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Palau, hauria d’anar acabant.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, Sra. Presidenta, dos minuts. 

I ja per acabar un darrer exemple, que n’hem parlat en altres
ocasions, seria la tecnificació i l’alt rendiment esportiu. També
la Llei nacional de l’esport ens diu que les comunitats
autònomes..., que en colAlaboració amb les comunitats
autònomes procurarà els mitjans necessaris per a la preparació
tècnica i el suport científic i mèdic als esportistes d’alt nivell,
així com la seva incorporació al sistema educatiu i la seva plena
integració social i professional.

Bé, jo crec que ara mateix, amb el moment tan dolç que
estam vivint després de les olimpíades en aquesta comunitat
autònoma, és un moment que ens permetria justificar més que
mai davant el Consell Superior d’Esports la petició de sous per
millorar la tecnificació i l’alt rendiment en aquestes illes. Hem
tengut més olímpics que mai, hem tengut quatre medalles que
ens omplen de satisfacció a tots, i crec que aquests resultats
brillants són un argument de pes per demanar més sous al
Consell Superior d’Esports per a la tecnificació. Això demostra,
a més, que els sous que s’han rebut aquests darrers anys per
aquest concepte s’han invertit molt bé; s’ha treballat molt, s’ha
treballat bé i s’han aprofitat al màxim els recursos que han
arribat de Madrid, i no podem deixar passar aquest moment
d’alta motivació que es viu en el sector esportiu per continuar
rebent recursos en aquest sentit i continuar preparant
tècnicament bons esportistes perquè puguem arribar a les
pròximes olimpíades encara amb més esportistes dels que hem
tengut aquesta vegada, i també obtenir més medalles.

Per tant a mi m’agradaria, si és possible, que vostè ens
concretàs una mica més quines són aquestes línies d’ajudes que
el Govern balear ha solAlicitat, quins són els compromisos de
Madrid cap a la comunitat autònoma de les Illes Balears i, bé,
esperam a veure si en aquesta segona intervenció ens pot
concretar més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Ara seria el torn del Grup
Parlamentari Mixt i del Grup Parlamentari Unió Mallorquina.
No hi ha cap portaveu present, per tant passaríem al Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds; intervé l’Hble.
Diputat Sr. Alorda i Vilarrubias per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies al Sr. Conseller amb les
dificultats que hagi pogut tenir per assistir avui a aquesta
compareixença, nosaltres el saludam, i crec que el primer que
hem de dir, efectivament, és tots congratular-nos de l’èxit dels
nostres esportistes a les olimpíades i per tant sumar-nos a
aquesta expressió que tots han fet, perquè crec que maldament
sigui un altre tema la veritat és que s’ho mereixen.

En canvi un punt que jo crec que ja cada dia és més habitual
i poc esportiu, almenys d’esperit olímpic i esportiu, és aquesta
idea tan sectària que es repeteix contínuament que el suport
institucional d’un estat, d’una comunitat, d’un ajuntament depèn
del color polític de qui governa perquè al final l’únic important
són els partits i el sectarisme, en una paraula. A mi m’agradaria
pensar que tot i que hi pugui haver alguna influència no és de
tanta contundència com pensen altres portaveus, ho voldria
pensar i que es pugui tenir algun esperit esportiu dins la pràctica
de la política, que alguns encara el mantenguin i que per tant
puguem parlar de paràmetres més objectius.

En aquest sentit nosaltres també hem notat una certa magror
en el balanç que vostè fa; no és que sigui el balanç que vostè fa
magre, sinó que al final el que és magra és el balanç de
l’actuació del Consell Superior d’Esports i del ministeri a les
Illes Balears, i ens agradaria concretar-ho amb vostè, si
considera que dins l’actuació del Consell Superior d’Esports a
nivell estatal és una qüestió que arreu la seva actuació es limita
a aquesta activitat o si vostè creu que algunes inversions de
caràcter emblemàtic o de caràcter important per a l’Estat se
centralitzen a Madrid o grans capitals i no s’amplien prou o no,
si és una qüestió estrictament general d’aquest tipus d’actuació.

Si ens pot explicar els projectes darrers de millora i
harmonització d’instalAlacions posats en marxa pel ministeri, si
tenim alguna mena d’accés. Aquestes consultes que vostè ha fet
sobre els centres d’alt rendiment i els centres de tecnificació
esportiva, si pot haver-hi..., quin tipus d’implicació vostè preveu
de les converses que ha tengut. També ja ho ha apuntat el Partit
Popular però jo crec que si vostè valora el pla escolar com ha
quedat liquidat, quina dinàmica té en aquest moment a les Illes
Balears, si veu unes perspectives, si es considera que les
instalAlacions ja han quedat cobertes; en aquest moment és vera
que moltes escoles que no en tenien es varen poder acollir a
aquesta ajuda, ara els centres nous en bona mesura no han
comptat, si no que ho han dissenyat d’inici, a veure si hi ha
qualque fórmula que vostè veu per implicar el ministeri en
aquest tipus de despesa que, tot i que el percentatge era el que
era, la veritat és que han estat molt interessants per als
ajuntaments que s’hi han pogut acollir, record a Inca un
poliesportiu amb el seu nou, precisament, amb una subvenció
del Consell Superior d’Esports.
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També aquesta preocupació pels desplaçaments, si hi ha
alguna fórmula d’un major suport, si creu que és suficient i si hi
ha unes demandes per desplaçaments, d’ajudes a les
federacions, d’investigació, d’ajudes al medi ambient...,
qualsevol altra fórmula o la coordinació que vostè ha tengut
amb el ministeri, ja aprofitar aquesta demanda de la seva
compareixença per a aquest balanç més global de la relació amb
el Consell Superior d’Esports i, per tant, amb el ministeri i el
Govern de l’Estat espanyol.

Jo una cosa que vull comprendre, i sense fer polèmica amb
altres intervencions sinó donant la nostra opinió, és que
comprenc les seves queixes, que no crec que hagi estat l’únic
que ha fet, nosaltres pensam que sí que ha duit a terme una
tasca, però limitada per un gran llast econòmic que ha perseguit,
i que tot el que ha anat transcendint de tot ordre ens dóna la
impressió que és molt justificat l’SOS que vostè ha llançat per
intentar mantenir una certa activitat, i tot el que hem anat sabent
de l’anterior legislatura era una de calç i una de Palma Arena.
Per tant jo crec que tampoc..., comprenc que li hagi preocupat.

Jo en aquest sentit només un consell: nosaltres també
l’acompanyarem sempre que trobi, vagi alerta amb segons
quines companyies perquè la veritat és que si l’han d’ajudar a
prendre segons quin tipus de decisions en instalAlacions
esportives vostè mateix faci el que trobi i el que li hagi de
convenir més, a vostè i al país, però la veritat, segons quin tipus
d’assessoraments, jo crec que li convé estalviar-se’ls. En tot cas
esperam les seves precisions i, ja li ho dic una altra vegada,
moltes gràcies per haver comparegut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé l’Hble. Diputada Sra. Maria Cristina Rita. Té
vostè la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sí, senyors i senyores
diputats, bones tardes. També voldria en primer lloc agrair al
conseller d’Esports i Joventut la seva presència avui en aquesta
comissió, sobretot perquè són moltes les vegades ja que s’ha
solAlicitat per comparèixer, que han estat solAlicitades pel Partit
Popular, i sempre se’l veu disposat i amb ganes d’explicar quina
és la seva gestió. Li agraïm també les seves explicacions sobre
gestions que, per una part, toquen a una altra administració
sobre la qual no sempre es tenen totes les claus per negociar
perquè les pressions, supòs que en totes les comunitats
autònomes, deuen ser sempre molt importants.

Jo també a l’hora de preparar la intervenció m’han semblat
vagues els motius de la petició, però ara ja veig més clar,
després de les explicacions de la representant del Partit Popular,
que era que en un moment d’una comunitat autònoma que s’ha
trobat pràcticament en fallida a causa d’una gestió anterior idò,
la solució, anar a cercar doblers a una altra banda, perquè
nosaltres no els hem sabut tal vegada distribuir com tocava.

Per una altra banda també l’alAlusió que també ha remarcat
el Sr. Alorda de cara que tots som tots del mateix color o
quasi..., que tenim pactes de govern és més fàcil aconseguir
aquesta finançació, una finançació que quan no ho eren, idò jo
de cap manera no hi puc estar d’acord. Tal vegada sí que és una
manera d’actuar que ha tingut el Partit Popular, però per suposat
no és la manera d’actuar que es té actualment.

Jo sé que les tres matèries, sobretot, que el Consell Superior
d’Esports remet algun tipus de finançació a la comunitat
autònoma, ordinària, per suposat, perquè extraordinària depèn
efectivament de les negociacions i dels viatges, les
convocatòries extraordinàries que hi pugui haver, però les
ordinàries conec que són el desplaçament i transport de les
seleccions que disputen els campionats d’Espanya escolars
convocats pel mateix Consell d’Esports, els desplaçaments a la
península també a competicions oficials de caire nacional i els
projectes d’inversions en material i infraestructures esportives
presentats pels centres de tecnificació esportiva, totes elles
d’interès per als esportistes de les Illes però que efectivament no
acaben de solucionar encara massa les inversions que han de
realitzar els pares, també, dels nostres i de les nostres joves
interessats interessades a practicar l’esport i que tenen en
l’insularitat un fort handicap per portar a terme aquestes
habilitats.

Aquest any que ha estat olímpic, que hem pogut veure..., jo
també em vull congratular i vull felicitar el conseller perquè els
nostres esportistes aconseguiren importants èxits si comparam
aquesta comunitat autònoma, petita en nombre d’habitants, amb
altres, idò em congratul, com he dit, però pens també que fins
que no hi hagi una bona política de suport a l’esport base,
d’ajudes als desplaçaments més importants que les que hi ha
actualment perquè els nostres esportistes estiguin en igualtat de
condicions que els de les altres comunitats autònomes per poder
fer els entrenaments reals, que són les competicions a nivell
nacional, idò serà difícil estendre aquesta excelAlència esportiva
més enllà de casos puntuals d’esportistes d’elit.

I, finalment, també la importància que tenen els centres de
tecnificació, dels quals li recordem, ara que podem i estem en
ús de la paraula, que no n’hi ha cap a l’illa de Menorca, encara
que per sort tenim una delegació de l’Escola Balear de l’Esport
que s’ocupa d’atendre alguns dels nostres esportistes.

El que sí hem observat en relació als ajuts rebuts el 2007 per
part del Consell d’Esports, Superior d’Esports, és que hi ha
hagut un avanç econòmic per a l’any 2008. Clar que pens que hi
ha hagut una disminució del dedicat a desplaçaments i
transports per a l’esport escolar i el desplaçament per a
competicions oficials de caire nacional, mentre que sí que s’han
duplicat els ajuts a centres de tecnificació. Jo voldria demanar,
Sr. Conseller, si és tan amable, a veure si aquest augment en
aquestes partides és per donar cobertura a un any olímpic o és
a causa de les peticions de les Illes Balears, o a causa d’un
criteri de l’actual convocatòria.
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I ja en darrer lloc voldria animar el conseller a continuar
batallant, com és la seva obligació per una altra banda i segur
que la fa amb molt de gust, amb el Consell Superior d’Esports
per aconseguir el màxim finançament per als nostres esportistes
i que el seu departament treballi de valent per preparar una bona
documentació per la presentació a totes les convocatòries del
Consell Superior d’Esports. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Ara passaríem al torn de
contestació del Sr. Conseller. Per tant, Sr. Cañellas, té vostè la
paraula.

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

Moltes gràcies. Bé, primer de tot intentaré poder resumir tot
el que m’heu demanat que contestàs, perquè pràcticament heu
parlat de tota la Direcció General d’Esports i part de la
Secretaria General però, bé, intentaré, encara que no sigui una
cosa molt detallada, explicar a grans estratègies o a grans plans,
contestar allò que m’heu demanat.

Primer de tot, el que m’agradaria dir, i crec que és una cosa
justa, a més, és que els èxits esportius del esportistes d’aquest
any no ha estat cosa meva, un esportista d’alta competició tarda
devers 8, 10, 12 anys a poder competir al nivell que competeix.
Llavors, òbviament no només és mèrit d’aquest conseller perquè
hagi donat unes ajudes, sinó també dels consellers que varen
venir abans i d’altres fins completar, pràcticament idò, vint anys
d’entrenament que té Joan Llaneres al món de l’esport. Llavors,
és una feina de tots. Ara bé, sí que en un any un conseller es pot
carregar la feina de molts d’anys, això també, diguem, el nostre
mèrit aquí seria que les eleccions quasi, quasi les hem
optimitzades i no hem fet res que anàs en contra de l’esport
perquè ells hi poguessin arribar, i de fet hi han arribat. Llavors,
el fet que jo, que pareixi que és magra la meva feina idò tal
vegada no parlen els meus grans titulars o les meves obres, però
almanco queda que les (...) de medalla possiblement, a part
d’una, que era de Marga Fullana, les hem aconseguides totes i
molts d’olímpics han estat olímpics per polítiques especials que
hem fet amb ells. Marga Fullana és una d’elles, està fora, Toni
Tauler no tenia equip, bé, tot això ho hem solucionat, però bé,
el mèrit és dels esportistes, el mèrit és dels entrenadors, els
mèrits, moltes vegades, són de la família. Crec que aquest
conseller i els altres consellers, els altres directors generals, hem
aportat qualque cosa, però no només jo, perquè en un anys no
s’aconsegueix una medalla olímpica. Bé, això queda dit perquè
a cadascú el seu i no vull fer-me responsable o guanyador de tot
aquest mèrit.

Quan jo he vingut a aquesta... Perdonin si la meva primera
part de la compareixença ha estat una mica magra, però és que
he parlat de l’extraordinari que hem tractat amb el CSD, no he
parlat de l’ordinari, per dir-ho de qualque manera. Òbviament
a nivell ordinari, sí que tenim les ajudes del 50% del
desplaçament, sí que s’ha tramès a Madrid i nosaltres vàrem
votar i ja està enviada a Madrid aquesta proposició que vendrà,
de demanar el cent per cent. L’argumentació que he emprat amb
el CSD és que a Balears no podem parlar d’insularitat, moltes

vegades hem de parlar de doble insularitat, fins i tot, de triple
insularitat perquè els de Formentera quan van a Menorca, em
sembla que en fan, de viatges fins que arriben!, i estan dins de
la mateixa comunitat autònoma. Llavors, crec que això és
necessari, ho he explicat i, a més, el director general va crear, va
escriure una carta i ha fet totes les anàlisis del que tardaven,
quasi, quasi tarda més una persona de Formentera a arribar a
competir a Menorca, que una de Galícia per anar a competir a
Andalusia, per què? , perquè tenim una triple insularitat i crec
que l’hem de fer evident a Madrid i a Madrid se’ns ha de veure
d’aquesta manera.

Bé, a nivell extraordinari, ja ho dic, nosaltres hem demanat
ajuda perquè el Palma Arena es converteixi en un centre de
tecnificació de ciclisme i, entre altres coses que tenim pensades
que es converteixi, com pot ser albergar un institut d’estudis
secundaris per, precisament, poder incorporar o poder ajudar
que els esportistes d’alta competició puguin cursar els estudis
d’una manera normal, allà mateix on viuen i no com ara que
entrenen a un lloc, estudien a un altre, viuen a un altre i moltes
vegades mengen a un altre. Això és una mica caòtic i llavors
intentam, ja que el Palma Arena està construït, perquè hi és, el
que hem de fer és optimitzar la seva utilització, intentar agrupar-
ho allà; i aquesta va ser una de les primeres coses que vàrem
demanar. També vàrem demanar que hi posassin una residència,
que ens ajudassin en inversió per fer una residència. Per què?
Perquè com que és un dels millors velòdroms del món, amb
l’excusa que ells també podrien enviar gent de Madrid i fins i
tot dur gent d’altres indrets del món a competir aquí, si fèiem
una residència allà, també hi podria viure gent d’altres illes que
tal vegada tenen ciclisme, no haurien de viure a pisos o entrenar
d’una manera -diguem- tradicional a les illes on no hi ha
velòdrom i podria (...) aquí. I aquesta és una de les coses que dia
8 d’octubre li presentarem.

També li presentam un projecte al Llac Esperança que ja fa
temps que està en marxa. El Llac Esperança és a Alcúdia i es va
presentar un projecte que era (...) tota aquella part del llac
d’enderrocs que li havien tirat, estava aprovat al Ministeri de
Medi Ambient i nosaltres, és clar, si això es tira, si això es lleva,
és molt fàcil fer una unitat d’entrenament de piragüisme allà. La
federació espanyola hi està molt interessada, el projecte es va
fer fa molts d’anys, se’n va aprovar una part a Madrid i ara el
que volem és intentar reactivar-lo.

També parlam amb Madrid, aquí tenim molts bons resultats
en tennis, Rafel Nadal és el nostre segon esportista de tennis que
és el número 1 del món, Carles Moyà ho ha estat abans, crec
que això ens dóna una evidència que aquí els tennistes deuen
funcionar. Llavors tenim un centre de tecnificació a Manacor,
que ha quedat a mitges perquè no podem arrencar, i al CSD li
deim “això és aquí, si vols nosaltres estam disposats a ajudar-
vos a arrencar-lo”.
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Després també, pels resultats que tenen d’agenda esportista,
de lluita, l’agenda esportista de lluita bàsicament domina al
calendari nacional, són els millors esportistes, més altres
resultats destacats que té gent de tir amb arc, gent de natació,
gent de ciclisme òbviament, idò vàrem demanar que fessin
centres de tecnificació específics aquí. Tot això és el que hem
demanat extraordinàriament, aquestes són les negociacions que
hem fet. Òbviament les negociacions normals, com ja hem
esmentat, anaven a ajudar l’esport escolar, a ajudar el
desplaçament i a ajudar els programes... diguem amb la millora
d’instalAlacions. Llavors, en això, és veritat que nosaltres hem
rebut ... quasi 400.000 euros més del que vàrem rebre el 2007,
entre el 2007 i el 2008 hi ha una diferència... bé, la suma total
del 2007 és de 1.125.000 i la del 2008 és de 1.434.000, hem
augmentat una mica, però això és la part ordinària, aposta jo no
he parlat..., he intentat explicar allò altre.

Fins aquí la relació del que nosaltres hem fet. Òbviament la
reunió es va fer el novembre i ja m’agradaria que el gener
haguessin vengut. De fet, possiblement el desembre, bé, varen
dir que hi havia les eleccions enmig i altres coses, i vàrem
esperar una mica, nosaltres hi hem insistit molt, de fet, molta
gent del CSD són excompanys meus i fins i tot els he telefonat
personalment que “bé, veniu o no veniu?”, fins i tot ens hem
posat d’acord amb federacions perquè les federacions també
criden i també ajuden, la federació nacional de piragüisme hi
està molt interessada, la federació espanyola, i entre tots hem
aconseguit que dia 8 hi hagi aquesta reunió. Llavors, crec que
és una bona noticia que un director vengui a les Illes Balears a
veure les instalAlacions perquè està interessat a veure què passa
en aquestes illes pel bon resultat que tenim. Bé, és dia 8
d’octubre, pitjor hauria estat que no hagués arribat mai!
L’agenda no la marc jo, si m’hagués dit dia 1 de gener, jo dia 31
de desembre no hauria sortit a celebrar cap d’any, però l’agenda
la marca el CSD, no la marc jo, ha vengut. 

Una cosa amb la qual no estic d’acord és que jo m’hagi
queixat molt. El que he dit, he exigit i he dit, és que no tenc
doblers, però no només per una herència rebuda, que òbviament
hi és i a la qual hem de fer front, sinó també perquè jo ja ho vaig
dir el dia que vaig defensar aquí el pressupost, per allò que es
feia com a base dintre de l’esport de les Illes Balears i el
pressupost que jo tenia hi havia una diferència, que hi hauria
problemes i de fet, dels mesos i del transcórrer d’aquest primer
any, hi ha hagut problemes de manca de liquiditat, de manca de
pressupost que nosaltres ja vàrem dir. Vaig dir “feim una cosa,
renunciï a una sèrie d’activitats que vull fer o el Govern em
dóna més doblers”. Hisenda em va dir que em donaria més
doblers i per això vaig tirar endavant amb les polítiques
mínimes perquè no hem fet res gran, o sigui, hem fet el que hem
pogut fer, gestionant d’una manera,  diguem-ne, amb bisturí,
hem pogut arribar fins aquí amb el que teníem i de fet, amb
bisturí hem hagut de gestionar perquè no passàs res a aquests
esportistes i anassin als jocs olímpics, per això he dit que si no
ho haguéssim fet bé o haguéssim anat d’una manera més festiva,
gastant els doblers, idò tal vegada els resultats als jocs olímpics
haguessin estat diferents perquè realment a qui afecta la política
que feim nosaltres és als esportistes, llavors els esportistes
sembla que han anat bé.

A posta dic que he exigit més doblers, queixant-me? Sí, bé,
queixant-me que no en tenc, és que la realitat és la realitat. Si el
que m’he de gastar suma 100 i en tenc 60, me’n falten 40, ho
vulgui mirar cap a l’esquerra, cap a la dreta, ho vulgui disfressar
o pintar de rosa, me’n falten 40, llavors o dic que no els tenc o
mentesc, llavors, preferesc ser clar; òbviament a un polític que
parli clar li poden dir que s’ha queixat molt, però no, és que
l’altra cosa era tal vegada enganyar. Jo preferesc dir “mira, és
que me’n falten tants”, hi ha coses que m’agradaria fer i que
m’exigeixen fer o que em demanen fer i no les puc fer,  i crec
que a més serien bones, perquè simplement no tenc possibilitats,
llavors jo he expressat això. Exigir, queixar, crec que ha estat
lluitar per tenir més doblers per a l’esport. 

Ens hem anat a la part bàsica de l’esport, no hem fet cap
filigrana. Crec que tot el que hem fet i, a més, tot l’equip tenia
aquesta idea i pel tipus de perfil que té el meu equip és gent que
ve del món de l’esport i que lluitarà per l’esport i el que hem fet
ha estat prendre decisions mirant l’esport, haguéssim pogut
prendre decisions en caire polític, però hem preferit escollir
decisions en caire més de tecnificació esportiva que tal vegada
no eren ben enteses per la resta de la societat, però l’esport les
ha entès i, de fet, l’esport ens ha donat suport, encara que
semblava des de fora que era molt fàcil explicar altres coses,
no?

M’he trobat amb problemes, fa 15 mesos, però fins que va
arribar dia 31 de desembre, em vaig trobar amb allò que tenia,
i a partir del 2008, tot el 2008 fins ara, ho he hagut de gestionar
amb allò que m’han donat, tal vegada el mèrit ha estat amb el
que m’han donat per arribar fins aquí. No sé, jo seré més positiu
que altra cosa. Després, és veritat, a Turisme i a Hisenda es
varen fer moviments per donar-me doblers, però no m’han
donat tots els doblers que necessitava. De fet, en vaig demanar
13, que era el mínim que necessitava per poder cobrir la despesa
bàsica, i me n’han donat 3 i mig crec, amb 10 de diferència, és
complicat!, tenint en compte que la meva conselleria té 26
milions d’euros, 10 és quasi el 50%, és a dir, arribam al mes de
setembre amb un 33% menys del bàsic per poder sobreviure,
crec que tal vegada hem sobreviscut massa.

Quant als centres docents, aquesta és una cosa que du... ,
està relacionat amb la construcció de centres docents, nosaltres
no les hem posades, és una cosa que du directament la
Conselleria d’Educació. El que vos puc dir és que sí, els doblers
que ens han arribat, en lloc de fer instalAlacions noves, hem
considerat que com hi havia coses que es podien millorar i les
instalAlacions antigues amb petites millores es podien fer més
multifuncionals i les podria emprar molta més gent, i els hem
dedicat a això. Un exemple és la piscina de Príncipes de España,
teníem una piscina de 50 metres descoberta que durant tot
l’hivern està aturada, llavors, amb una petita inversió de quasi
300.000 euros, mitjançant plaques solars, es pot climatitzar, ens
estalviam no sé quantes tones de gasoil anuals, a més que tenim
una piscina més que la pot emprar tota la tecnificació sense
haver-se de barallar constantment com passava a les piscines
municipals perquè havien de conviure els esportistes d’elit amb
els usuaris normals. Així, amb una petita inversió que moltes
vegades tampoc no és massa grossa, tens un bon resultat, no és
massa -diguem- pomposa o mediàtica, però vaja, a nivell de
l’esport ha estat una bona decisió. Després també hem hagut
d’esmenar moltes coses que s’havien romput amb el tema del
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vendaval i també part de la inversió l’hem haguda de fer en
això. 

Bé, per pagar la tramesa dels 100.000 euros,.... aquesta
proposició no de llei del cent per cent, nosaltres li donam suport
i crec que tothom hi estarà d’acord i de fet es va aprovar i es va
enviar a Madrid i en aquest moment és a Madrid. Dins la carta
que vàrem enviar quan vàrem convidar el director general que
vengués a veure’ns, li va arribar el cent per cent d’aquesta
petició.

Només, ja com a resum i per parlar de tot el que... per
resumir una mica les coses més genèriques que m’heu demanat,
aquesta conselleria té tres línies d’actuació. Una que fa
referència a instalAlacions. Quant a instalAlacions som partidari
de no fer instalAlacions noves a no ser que siguin molt
necessàries i som més partidari de fer petites inversions o grans
inversions en segons quines instalAlacions perquè es puguin
utilitzar al màxim les seves activitats, un clar exemple és el de
la piscina de Príncipes de España perquè té una piscina de 50
metres que només la puc emprar tres mesos, quan hi ha un
conflicte de nedadors i que amb una inversió de 350.000 euros
en plaques solars la puc emprar durant tot l’any, idò bé, així
descongestionam Son Hugo, la tenim aquí i els nostres
esportistes d’alta competició la poden emprar quasi amb..., bé
amb exclusivitat, llavors hi guanyam, no és una piscina nova,
però sí que és utilitzar una piscina. InstalAlacions, no fer massa
grans instalAlacions noves o fer les noves que siguin petites, però
sobretot fer un pla..., bé que el pla ja està dissenyat i ja parlam
amb les distintes federacions perquè ens diguin el que
necessiten per poder optimitzar aquestes instalAlacions que ja
existeixen.

Després hi ha el Pla de tecnificació. El Pla de tecnificació és
el que ha fet que tenguéssim esportistes als jocs olímpics i
possiblement faci que hi tenguem esportistes d’aquí a un parell
d’anys. Crec que això és el més important que ha de fer aquesta
conselleria perquè és -diguem- la terra on ha de créixer la llavor
dels nostres esportistes. Parlam d’entrenadors, parlam de tennis,
parlam de formació, de titulacions, parlam del suport
biomecànic, del suport biomèdic, parlam del Pla d’estudis
alternatiu per als nostres esportistes, de cercar-los una ajuda per
quan deixin l’esport perquè no tenguin aquesta preocupació i es
puguin dedicar a la seva vida esportiva al màxim. Això és el pla
que enguany..., les nostres previsions, al 2009 i al 2010, centrarà
la política, a més no serà una política que centrarem nosaltres,
que la farem els polítics, a les Illes Balears hi ha entrenadors
que són molt bons, que són els millors d’Espanya, de fet han
estat els seleccionadors i els directors d’equip als jocs olímpics,
i deixarem que siguin aquestes persones que el desenvolupin, a
posta que moltes coses que m’heu demanat sobre com ho
pensam fer, no ho desenvoluparé jo directament, ho
desenvoluparan aquests entrenadors que, a més, lluiten
diàriament amb els problemes geogràfics moltes vegades
d’aquestes illes i d’instalAlacions d’aquestes illes, i si ells ens
guien, crec que ens guiaran molt millor.

Llavors, aquestes reunions ja han començat, quan el Pla
estigui dissenyat el vos presentaré i moltes d’aquestes preguntes
que m’heu fet, vos direm de quina manera les solucionarem,
però no aquest conseller, sinó l’esport de les Illes Balears. 

Després sobre el tema d’ajudes, crec que la setmana propera
tenim un monogràfic d’un tipus d’ajuda, que són les ajudes als
equips, però bàsicament el que s’ha cercat és que, en temps
d’escassesa com ara hi ha, ara els tords volen baixos, idò el que
hem fet ha estat collir els doblers que teníem, mirar quin és el
mapa d’evolució de l’esport des que una persona comença fins
que una persona ho deixa, ho deixa bàsicament, n’hi ha algun
que es mor perquè el dia abans ha fet esport, em referesc a
esport per començar, esport perquè tu arribis a l’elit, esport
perquè tu que no vols arribar a l’elit puguis gaudir-ne i tenguis
proves i tenguis competicions, esport per, quan estàs a l’elit, t’hi
puguis dedicar professionalment, ajudes perquè puguis competir
federat, però no a alt nivell, esport perquè els veterans -que ara
s’ha posat molt de moda i és una cosa típica de les societat
evolucionades- s’hi dediquen molt més i vagin al campionat del
món o al campionat d’Europa, i també tenguin les seves ajudes,
ajudes perquè un esportista quan torni després d’acabar la seva
vida esportiva es pugui reincorporar i ho pugui fer... idò, tot
aquest mapa que marca -podríem dir- la vida o les distintes vies
que pot seguir un esportista des que comença a fer esport fins
que ho deixa estiguin cobertes, no? Llavors això és el que ens
hem marcat i creim que és la tercera gran base que s’ha de tenir:
instalAlacions, ajudes i tecnificació.

Aquest serà el programa de la conselleria. El pla, que també
ens ho han demanat, estarà basat en aquest tres grans eixos,
nosaltres després d’haver consultat amb l’esport consideram que
és l’essencial i que és el bàsic. Si vos fixau no hem parlat de
grans esdeveniments, ni hem parlat de grans instalAlacions ni
hem parlat de grans promocions, hem parlat del bàsic que hem
pactat amb l’esport que volem fet. Hem començat, hi ha el tema
d’ajudes, dia 31 de desembre estarà ja tot el pla d’ajudes, tot
aquest mapa estarà desenvolupat i -diguem- s’estarà executant
i a partir d’ara, ja els entrenadors parlen sobre com dissenyar el
programa de tecnificació de les Illes Balears que va des de la
captació del talent, aquí el Palma Arena tendrà una funcionalitat
molt important, fins al final del cicle que seria la participació als
jocs olímpics amb l’equip nacional. 

L’altra gran base serà precisament optimitzar l’ús
d’instalAlacions que ja tenim, perquè ja que no tenim doblers per
fer-ne de grans, de noves, idò facem que les que tenim tenguin
la màxima utilitat i funcionalitat. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam idò al torn de rèplica
dels diferents grups, per part del Grup Popular, té la paraula la
diputada Sra. Palau, per un temps màxim de cinc minuts.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en relació amb el
pressupost del 2008, vostè ens diu que és el pressupost que li
han donat, vostè forma part del Govern i vostè va aprovar
aquest pressupost, no ens pot parlar com si fos un simple
funcionari, és el que li han donat perquè vostè també hi estava
d’acord i així el va aprovar, si no hi està d’acord, té una opció,
que és anar-se’n, no ens pot fer aquest plantejament tan simple.

També declara amb molta franquesa que l’èxit olímpic
d’enguany no ha estat cosa seva, hi estic totalment d’acord, però
sí que serà cosa seva el que pugui passar amb l’èxit de les
pròximes olimpíades i de les següents, almenys no absolutament
cosa seva, però sí que hi tendrà una responsabilitat molt gran.
Per això, li demanam una mica més de celeritat amb les coses,
no ho sé, veig molta lentitud, molt de plantejament, però fets i
projectes concrets, pocs. Pensam que emparar-se
permanentment en el passat per justificar, no sé, una gestió més
profitosa i que doni més fruits, idò, és una cosa que a mig
termini no li ha de funcionar bé, perquè els equips, els
esportistes, els tècnics, la societat en general voldran solucions,
volen recursos, volen projectes i tots volem un govern que sigui
capaç d’aportar aquestes solucions i en els cas d’esports, vostè
és el màxim responsable, i amb queixes i homenatges, miri,
podrà passar uns mesos, però no podrà passar uns anys. Esper
que tot això que anuncia arribi a ser realitat i que realment es
converteixi en solucions que donin resposta a aquestes
necessitats del sector esportiu.

Per aquí també s’ha comentat el tema del sectarisme polític,
puc posar un exemple de sectarisme del Sr. Lisavetsky, a
l’anterior legislatura aquest senyor va venir en visita oficial a les
Balears, a Eivissa jo era la consellera d’Esports en aquell
moment i vàrem saber de la seva visita pels mitjans de
comunicació perquè va anar a l’Ajuntament d’Eivissa que
estava governat pel Partit Socialista; a Menorca, sí va ser rebut
pel Consell Insular de Menorca que estava governat pel Partit
Socialista, per tant, no sé aquest sectarisme que es vol denunciar
a qui fa referència concretament, i si voldríem que aquesta
futura visita que vostè ens anuncia d’alts càrrecs del Consell
Superior d’Esports, idò, canviï una mica el tarannà que es va dur
a la pràctica la passada legislatura. No és que m’importi o no
haver conegut personalment el Sr. Lisavetsky, però sí que crec
que és una pràctica aquesta de només reunir-se amb els que són
del meu partit polític quan tens les responsabilitats institucionals
que té aquest senyor a nivell nacional, no és la pràctica més
correcta i esperam que aquesta legislatura millori.

És clar, no ho sé, vostè és d’Unió Mallorquina, és un partit
que comença i acaba aquí, a Mallorca, i no sé si això repercutirà
a l’hora de negociar amb Madrid i a l’hora de reivindicar
aquesta ajuda i aquesta colAlaboració del Consell Superior
d’Esports, que no ens toca perquè tenguem una necessitat
especial a aquesta legislatura, ens toca perquè ho diu la llei. Ens
toca perquè ho diu la llei. El Consell Superior d’Esports té unes
funcions, unes competències i unes responsabilitats de cara a les
comunitats autònomes, ho diu la Llei de l’esport de l’any 90 i
ens agradaria que aquestes competències es desenvolupassin
com diu la llei que s’ha de fer.

Bé, hem vist el seu president de partit, el Sr. Nadal, molt
reivindicatiu en aquest sentit als mitjans de comunicació de cara
a Madrid, però tal vegada se li hauria de dir que les
reivindicacions les pot fer el Sr. Antich, que és el president
d’aquesta comunitat i que, precisament, és del Partit Socialista,
el mateix partit que governa a Madrid i que tal vegada té una
força política perquè aquestes reivindicacions arribin a bon port
i tenguin l’èxit que tots desitjam per al sector esportiu
d’aquestes illes.

Certament, li desitjam sort en aquests projectes que ens diu
que a finals d’any o a principis de l’any proper s’aniran
concretant, però és molt important tenir un finançament
adequat, vostè ara ho sap més que mai i sense aquest
finançament i sense l’ajuda del Govern central, a qui correspon
per llei, serà difícil que es puguin dur a terme tots aquests
projectes que vostè té.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Potser l’objecte de la convocatòria
era ample, però indiscutiblement encara el seu objecte ha
resultat universal, no sé si hauríem de fer, entre tots, un esforç
per centrar-lo, de totes maneres ja que s’ha apuntat i molt
breument, perquè coincidim en la intervenció i en les dades que
ens ha aportat el conseller, reconèixer que, evidentment, el mèrit
de l’èxit olímpic és dels esportistes i del seu entorn i, en tot cas,
ja més d’enfora, tot el que l’ha pogut envoltar, algun malgrat la
manca de suport, d’altres evidentment pel suport que hagi pogut
tenir del públic, però crec que el just és reconèixer el mèrit dels
esportistes.

Després, he d’agrair que de les meves paraules hagi pogut
haver-hi una certa rectificació respecte del sectarisme, que així
com primer es donava per bo, ara com a mínim s’ha recriminat.
Crec que com a mínim recriminar el sectarisme, que haver-n’hi,
i pot ser que n’hi hagi però almanco el valoram negativament,
crec que sempre és positiu; jo també, anècdotes supòs que en
tenim tots, el palau d’Inca se’n va dur zero euros del Govern
perquè de cap manera no volia donar doblers a un pacte de
progrés, va arribar el Sr. Rotger i li varen donar i hi té la placa
i no n’hi havien posat ni un, no?,de tot el Partit Popular. Supòs
que tots en podem contar, però com a mínim mantenguem el
discurs de la recriminació i que això no està bé i no entrem en
si tal vegada un partit que només es presenta a Mallorca no pot
tenir dret a instalAlacions. Jo confio que sí, que el Sr. Cañellas
els aconseguirà, si hi ha un mínim sentit de la justícia i que els
bascs no crec que ho tenguin tan malament amb un PNV, no
acab de veure unes males instalAlacions a aquell país.
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Tot això ens remunta al finançament i vull apuntar, tornant
al Consell Superior d’Esports, que per a nosaltres és molt més
important el finançament global de la comunitat perquè després
puguem destinar els doblers que trobem a Esports que no les
aportacions del Consell Superior que si són les correctes i les
generals de l’Estat, doncs, molt bé, si les pot millorar, millor,
però crec que el nostre gran tema és millorar el finançament.

En qualsevol cas també el vull animar en les línies que ha
apuntat, crec que una residència, algun dels suggeriments que
ha fet cap a l’Estat, crec que han de ser molt interessants per a
l’Estat i per a la comunitat i que si hi ha aquesta idea generosa,
lògica i justa de ser equànime, crec que moltes o alguna de les
idees que vostès li ofereixen perquè inverteixi a les Illes Balears
estan realment ben enfocades per donar-li aquest peu. Per tant,
vull animar-lo, donar-li el suport i mentre siguin reivindicatius
en qualsevol cosa justa pot comptar amb el nostre grup per
acompanyar-lo en tot allò que calgui i sense sectarisme. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, intervé la Sra. Diputada Maria Cristina Rita, té vostè
la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, compartim amb vostè també
la planificació que ens ha exposat sobre les necessitats
extraordinàries en matèria d’esports i d’instalAlacions de la
nostra comunitat i amb aquest pla de tecnificació que vol posar
en marxa, però sobretot compartim la idea d’aquest mapa
d’ajudes existents a tot tipus d’activitat esportiva que puguin fer
els nostres ciutadans i ciutadanes perquè la contribució al món
de l’esport també és una contribució al món de la salut dels
habitants d’aquestes illes. I sobretot compartim també la
claredat de la seva exposició amb el pressupost quan diu que si
no hi ha doblers s’ha d’explicar que no hi ha doblers. És millor,
francament, això, de cara als usuaris, als clubs, a les
federacions, sí, és millor això que no dir o comprometre
verbalment uns doblers quan en realitat aquests doblers no
existeixen com a partida pressupostària ni es pensen posar com
ha passat alguna vegada. 

No tenc res més a afegir, moltes gràcies, Sr. Conseller,
només he d’animar-lo en la seva tasca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per torn de contrarèplica té la
paraula l’Hble. Conseller d’Esports i Joventut. Té vostè la
paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo a la meva exposició
poques coses vull afegir, sobretot perquè al llarg d’aquest any
ja es veurà aquesta concreció que se’m demana perquè jo moltes
vegades preferesc tardar una mica més i fer-les ben fetes que
accelerar-me perquè políticament sigui necessari i després haver
de rectificar a continuació. I no estic parlant del passat.

I parlant del passat, ja que vostè l’ha tret dues vegades i jo
no ho he dit cap vegada, el famós deute. El fet que jo digui que
gast el que m’han donat, (...), el que no hem de confondre és ser
responsable amb el pressupost i amb l’equilibri pressupostari de
tot el Govern, i tu dius, pel que sigui i per causes majors, o per
pròpies necessitats del conjunt de la societat, això són els
doblers que només es poden dedicar a Esports en aquest
moment, jo ho accept i ho gestion el millor possible, perquè
això és responsabilitat. Això no és dir m’han donat i jo no ho
hagués votat. El contrari és que te’n donin 50, en gastis 80 i el
que vengui després n’hagi de gastar 30, que és el que m’ha
passat a mi aquest primer any. No hem de confondre i jo ja no
vull parlar del passat, ja ho he dit moltes vegades, no vull parlar
de les instalAlacions, però m’ho han tret dues vegades i la
contestació és aquesta i no és una altra.

Bé, Jaime Lisavetsky és una persona que conec de la meva
esportiva (...) i bé, es podria parlar de moltes coses. Però és
veritat que hi ha moltes reunions planificades, a les quals el
director general d’aquesta comunitat hi anava i al final no hi
anava. Fer reunions per fer reunions no crec que sigui el més
adequat. Jo crec que les reunions han de donar un resultat i el
més adient seria que aquests resultats fossin més instalAlacions,
més finançament, en funció del que nosaltres necessitem, en
funció del que necessitin aquestes illes. Jo estic d’acord i crec
que la reivindicació hi haurà de ser i possiblement mai no
arribin, per moltes coses que ens donin, mai no arribarem a tenir
el que tenen Madrid i Barcelona. Jo conec els centres de
rendiment de Madrid i Barcelona, he estat a les seves
instalAlacions esportives i aquí estam anys llum i possiblement
moltes d’aquestes les estam pagant nosaltres. Sempre ha estat la
reivindicació d’Unió Mallorquina, jo em sum a la reivindicació
del partit, el que passa és que després la responsabilitat és
gestionar el que ens donen. Jo puc protestar, i a partir d’aquí,
com que no m’han donat el que jo exigia, gestionar malament.
Jo exigiré més finançament al Consell de Govern i a Madrid,
però després hauré de gestionar el que jo tenc, no he de mesclar
una cosa amb l’altra perquè al final la cosa anirà malament.

Després dir que a mi sempre se’m diu que som d’Unió
Mallorquina, que pareix que em limit a actuar a l’illa de
Mallorca. Enguany s’han firmat més convenis que mai a
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. De fet, coses
històriques de Formentera que es demanaven s’han fet enguany.
I bé, jo som de Mallorca i s’han fet a Formentera. Hi va haver
altres anys que es va governar gràcies a un diputat de
Formentera i no es va fer. Jo per fets els puc dir que no és
veritat que jo m’estigui limitant allà on representa el meu partit.
Tenc molt clar que quan govern som el conseller d’Esports i
Joventut de les Illes Balears i als fets em remet, hi ha un seguit
de compromisos fixats a les illes que així ho demostren.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més assumptes
a tractar, aquesta presidència agraeix la presència de l’Hble.
Conseller d’Esports i Joventut i dels seus acompanyants. 

S’aixeca la sessió.
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