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(Inici de la sessió no enregistrat)

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa per Rosa Maria Alberdi.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

Compareixença RGE núm. 8194/08, 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 els criteris de les subvencions de la Fundació
Illesport.

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui consistent
en l’escrit RGE núm. 8194/08, presentat per quatre membres de
la Comissió de Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAliciten la
compareixença del conseller d’Esports i Joventut per tal
d’informar sobre els criteris de les subvencions de la Fundació
Illesport.

Hi assisteix el conseller d’Esports i Joventut, Hble. Sr.
Mateu Cañellas i Martorell, acompanyat del director general
d’Esports Sr. Gabriel Gili. A tots dos els donam la benvinguda.
Té la paraula l’Hble. Sr. Conseller d’Esports i Joventut, Sr.
Cañellas, per tal d’informar sobre el tema objecte de la
compareixença. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Bones tardes a tots. Gràcies per la vostra assistència.
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, l’objecte de la meva
compareixença és explicar els criteris de la Fundació Illesport
per al càlcul de les ajudes a clubs d’esports colAlectius de
categoria nacional per a l’exercici 2008-2011. Bé, per explicar
d’on venim, primer de tot dir que nosaltres vàrem arribar al
Govern a punt de començar la temporada que ja ha acabat, la
temporada 2007-2008. 

Llavors en aquell moment vàrem prendre una decisió que
nosaltres consideràvem millor per a l’esport, tenint en compte
que no teníem temps per avisar els clubs dels possibles canvis
que volíem fer. A més, tampoc no consideràvem que fos
apropiat d’un cicle olímpic canviar el tipus d’ajudes que es
donaven per no rompre la possible participació d’algun
esportista nostre en els jocs olímpics, vàrem dir en aquells
moments que mantendríem les ajudes que s’havien donat fins a
aquell moment, augmentaríem un 5% a tots els equips. I això sí,
el que faríem seria igualar les ajudes que equips de la mateixa
categoria i la mateixa competició que competien entre ells
tenguessin. Hi havia desequilibris, hi havia equips que cobraven
més, hi havia equips que cobraven menys i després competien
entre ells, i nosaltres vàrem dir que el més normal és que tots
cobressin el mateix. Així ho vàrem deixar.

A partir d’aquí vàrem dir tot el temps que els criteris, quan
comencés el nou cicle olímpic, canviarien. Per què quan
comença el cicle olímpic? Perquè tradicionalment la
planificació esportiva, els entrenadors planifiquen per cicles
olímpics, aquests canvis s’han de fer molt enfora dels jocs
olímpics, òbviament, perquè modificacions inicials no
produeixin alteracions en uns resultats de participacions en els
jocs olímpics. És la competició més important dins el món de
l’esport.

Nosaltres quan vàrem plantejar aquests criteris, teníem una
cosa molt clara, no estam parlant de les ajudes als clubs
únicament, sinó de les ajudes que aquest govern dóna als clubs,
que formen part dels doblers públics, no són doblers privats amb
els quals es pot fer el que es vulgui, no són ajudes per a
promoció, no són ajudes per donar imatge cap a fora. Són ajudes
que vénen des de la Conselleria d’Esports, i òbviament la
Conselleria d’Esports té com a prioritat l’esport de les Illes
Balears i a posta les vàrem enfocar precisament com això,
doblers públics que es donen per ajudar a l’esport de les Illes
Balears, em referesc a tècnics, entrenadors, esportistes,
esportistes d’elit, esportistes amb futur, promeses i gent que
simplement vol jugar i participar. Bàsicament tots aquests, ells
i les seves famílies paguen aquests doblers públics, llavors és
normal que aquests doblers tornin cap a ells.

Amb això, nosaltres, jo com a conseller i el director general,
vàrem tenir la típica xerrada per veure què fèiem i el que vàrem
decidir és que nosaltres volem uns criteris el més transparents
possibles, és a dir, que hi hagi un motiu de per què es donen les
coses i qualsevol persona pugui saber per què a un equip li
donen una determinada quantitat i un altre equip té una altra
quantitat. Després volíem que fossin equitatius, és a dir, el que
no volíem és que esports que competeixen entre si o equips que
competeixen entre si, uns tenguessin més doblers que altres, a
no ser que fos per un motiu concret. Després volíem que fossin
objectius, és a dir, que es pogués quantificar el perquè d’una
cosa i el perquè d’una altra, que no fos, diguem, la voluntat d’un
polític. En aquest cas jo puc estar enamorat de l’atletisme i per
això destinar més doblers a l’atletisme, però això no seria just
per als altres esports i jo volia que hi hagués uns criteris que
estiguessin basats en criteris objectius, que fossin paritaris
òbviament, o sigui que no hi hagués discriminació entre homes
i dones, o sigui que els equips de les dones cobressin
exactament el mateix que els equips dels homes, dins d’aquests
criteris. 

I sobretot tenint en compte que el present és important, però
en el cas de l’esport també el futur és molt important, que també
fossin uns criteris que pensessin en el futur de l’esport
d’aquestes illes i que òbviament no fossin uns criteris que ens
asseguressin un present brillant i esplèndid i que no
hipotequessin el futur i l’esport del futur no existís. Per a un
polític i per a un conseller aquesta decisió és difícil perquè
òbviament com més bons siguin els resultats, millor sembla que
ho faig jo. Però jo també m’he de preocupar dels resultats que
tendran els esportistes d’aquí a quatre o vuit anys i que, bé, que
el conseller que hi hagi en aquell moment sigui el conseller que
se’n dugui els mèrits, si ha sabut aguantar aquells compromisos.
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Aquesta va ser la filosofia. I aquesta filosofia la passàrem als
tècnics i els vàrem dir que dissenyassin uns criteris, que no em
diguessin en cap moment quins equips rebrien què, sinó que
dissenyassin uns criteris a la cega i que després al final sabríem
quants doblers van destinats a cada equip, però que la prioritat
i, diguem, la filosofia, havien de ser aquestes.

Parlant amb els colAlectius i parlant amb la gent, ens varen
plantejar diverses coses, nosaltres abans de completar-les del tot
vàrem fer rondes, vàrem parlar amb mitjans de comunicació,
vàrem parlar amb equips, vàrem parlar amb tècnics i vàrem
demanar a veure si tenien qualque suggeriment. Una de les
coses que sí ens varen dir és que tothom estava molt preocupat
perquè els doblers privats no arribaven i tant els patrocinadors
privats, com els públics, que no eren el Govern, doncs
començaven a tenir problemes per poder pagar. Llavors ens
demanàvem a veure per palAliar aquesta crisi què faríem?
Òbviament, el que nosaltres no podíem fer era donar més
doblers als equips que tenguessin problemes econòmics o que
havien perdut el seu patrocinador, perquè no seria just, sobretot
per si hi ha gent que fa bé la seva feina i que té una gran tradició
i que té un patrocinador que la mimat i la cuidat i en aquell
moment el castigam donant més doblers a un altre, perquè no té
patrocinador, nosaltres consideràvem que era una cosa
inadequada.

Llavors em varen presentar una sèrie de propostes, una de
les coses que ens varen demanar i ens en varen demanar moltes,
és que respectàssim la categoria que s’ha guanyat a la pista; és
a dir, som a l’esport i l’esport és competició i uns guanyen i uns
perden i la gent el que no considerava just és que un equip que
perdés la seva categoria a la pista i després l’aconseguís en els
despatxos fos tractat exactament igual que un que l’ha
mantinguda a la pista. Per què? Perquè si uns han fet les coses
ben fetes i han competit, perquè això és competició, no és una
altra cosa, doncs consideraven injust que els llevàssim doblers
a ells per donar a aquest equip, que havia gestionat i que havia
perdut, que havia baixat de categoria, i que ara havia tornat
pujar, doncs consideraven que no era just que els doblers que en
teoria ells havien mantingut s’haguessin de dividir amb aquest
altre. Nosaltres ho vàrem veure bé, perquè òbviament és una
cosa que és competició i parlam d’equips d’elit, no parlam
d’altra cosa, llavors això va ser una de les (...) que vam tenir,
que respectaríem la categoria guanyada a la pista.

Després, una de les coses que ens varen dir és que hi havia
molta crisi i hi havia equips que ens varen dir a veure si
s’ajuntaven què passaria? Bé, aquí va sortir una de les
propostes, és a dir, a mi em pareixeria bé que dos equips
s’ajuntassin, però si s’ajuntassin per abaratir costs, és a dir, si hi
ha dues juntes directives, si hi ha dos entrenadors, si hi ha dos
fisioterapeutes, si hi ha dos metges, si hi ha dos caps de premsa,
si hi ha dos directors generals, és un cost que s’incrementa dins
l’equip, i amb la crisi que hi ha i amb la falta de patrocinadors,
doncs si equips s’ajunten tal vegada abarateixen molt els costs;
després poden fer política de cos, ja tenen més equips base;
quan compren camisetes, material i d’altres en poden comprar
a més gran escala, i això ens va parèixer una bona solució per
capejar la crisi.

El que nosaltres vàrem dir és que, individualment els
tractaríem, i després al resultat de la fusió els donaríem la suma
dels dos equips individualment, però que en cap moment,
diguem, es comptarien tots els equips base en els dos casos, com
ha estat una de les coses que s’ha repetit, supòs que per darrera
per fer mal a aquests criteris; o que, diguem, es donaria el
mateix a tots dos com si fos la suma dels dos, però després es
duplicarien els doblers. No, el que es faria és: aquest equips té
tants doblers, individualment, si després s’ajunten i abarateixen
costs ells. Si no s’ajunten tendran exactament el mateix i
d’aquesta manera ells són beneficiats i no perjudiquen la resta
d’equips.

A més, que els donàvem l’opció que només no només ho
poguessin fer els de Mallorca sinó que qualsevol equip que ho
vulgui fer, siguin de la mateixa categoria, siguin femení o
masculí o siguin de distints esports ho puguin fer; perquè
l’objectiu final és ajudar els equips a superar la crisi fent una
política d’abaratiment de costs, no ajudar un equip per donar-li
més doblers, perquè el que ajuntam són dos equips, amb dues
categories, amb no sé quantes categories base, etcètera.

Bé, això varen ser les dues coses que vàrem posar, a part
d’unes normatives que vàrem posar i que, òbviament, eren
normatives que qualsevol equip que les volgués emprar les
podia emprar, no eren tancades a ningú, i òbviament n’hi ha
alguns, bé, quatre equips que s’han convertit en dos s’han afegit
a una d’elles i la resta doncs han considerat que tot sols
capejarien el temporal.

Bé, a partir d’aquí nosaltres vàrem començar a estudiar, bé,
els tècnics varen començar a estudiar com repartir els doblers.
Una de les coses a què ens vàrem comprometre nosaltres és a
mantenir exactament la mateixa quantitat de doblers que
destinàvem l’any passat a aquest nou període olímpic. Eren
3.200.000 euros, aproximadament, més 1 milió que donàvem al
Vive Menorca i ells parlaven de 4.200.000. Òbviament el milió
del Vive Menorca el cedirem a Turisme o el cedirem a IB3 o
cedirem això perquè pugui entrar dins el mateix procés que a
Mallorca, com ja he dit moltes vegades, i en aquest cas ens
trobàvem que teníem 3.200.000 euros; aquests 3.200.000 euros
havíem de cercar la forma com s’havia de repartir entre tots els
equips de categoria nacional d’aquestes illes i havíem de cercar
la manera de repartir-ho amb la filosofia que he explicat
anteriorment.

Bé, el resultat d’això va ser que es varen posar dues
quantitats, per separat, o sigui, diguem dues grans quantitats
econòmiques que, sumades, donaven l’import total de les
ajudes. Una era el fix, era un import calculat en funció de
criteris establerts que es mantindran al llarg de tres temporades
i quan es firmin es firmaran per tres anys. I això, aquests criteris
fixos eren les despeses federatives, els costs d’inscripció, la
despesa de les fitxes federatives, el cost dels arbitratges i aquí
no incloíem ni els avals ni similars, perquè és una cosa que es
diposita i després es torna. Després pagaríem els desplaçaments
i pagaríem l’allotjament i el transport, això era l’import fix.
Òbviament, tot eren criteris objectius que es varen calcular en
funció de les despeses que ens ha passat cadascuna de les
federacions nacionals dels costs que elles apliquen, i a més s’ha
calculat en funció dels preus dels bitllets que nosaltres tenim a
Illesport de tots aquests anys passats. Varem analitzar dels
darrers quatre anys els costs que s’havien produït perquè un
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equip viatjàs des de Menorca, des de Formentera, des d’Eivissa
o des de Mallorca a Madrid, vàrem veure quanta gent participa
a cada competició i això va ser el que vàrem calcular per fer els
imports fixos.

Després, quan vàrem tenir tots aquests doblers, va sumar una
sèrie de doblers i varem restar aquest import als 3.200.000
euros, per saber quin import teníem per repartir, diguem, d’una
manera més variable, no? Els imports variables eren variables
a quantificar en funció del nombre d’equips base, de jugadors
i primers entrenadors de les Illes Balears que tenien, del
personal del cost tècnic de les Illes Balears i del currículum
esportiu que tenia cadascun dels equips. Després, altres eren la
participació europea, la participació a altres competicions, la
final a la categoria nacional i canvis de categoria. Aquí el que
vàrem pensar és que d’aquests 3.200.000 euros, reservar
300.000 euros per a aquests play off, tant per poder guanyar,
com Copa de la Reina, com Copa del Rei, com play off de
descens, com lliga europea, que les manteníem perquè, com que
encara no sabíem ni el calendari ni sabíem els equips que
participarien a cada una d’aquestes competicions perquè va en
funció dels resultats que mantenen durant la lliga, doncs tenir
aquests 300.000 euros guardats per poder donar a l’equip que ho
necessitàs.

En el cas que no es gastin aquests 300.000 euros o que
només se’n gastin 100 i en quedin 200, aquests 300.000 euros
es repartirien exactament igual entre tots els equips. Idò, en
aquest moment, en lloc de repartir els 3.200.000 euros, repartim
2.900.000 euros, però tenim 300.000 euros reservats per poder
repartir en funció de les necessitats que tenguin els equips.

Si vos fixau els d’import variable, per un costat, el que
premia és l’estructura esportiva basada en les Illes Balears. Per
què? Perquè nosaltres volem tenir futur, llavors el que volem és
que hi hagi entrenadors formats aquí, que hi hagi cos tècnic
format aquí; que els equips no es gastin tots els doblers a muntar
un gran equip de primera categoria i oblidin els equips base,
perquè, òbviament, no té sentit tenir un gran equip i després no
tenir cap categoria base per davall, perquè al final el que
tendríem és un equip en què no podria ningú d’aquí, que els
alAlots que tinguessin un mirall tampoc no podrien fer aquell
esport i al final arribaríem a una situació d’haver de fixar tots
els jugadors de fora simplement perquè aquí no produïm
“cantera”, i tenir en compte que promocionar l’esport també és
necessari i aquesta conselleria ho té com a un dels seus deures.

I per l’altre costat, donam l’oportunitat que tots els equips
puguin participar. En el moment que nosaltres pagam les
inscripcions, les fitxes federatives, els arbitratges, el
desplaçament, els allotjaments, el transport i els viatges a
competicions europees i viatges a competicions de play off de
descens o de títol, doncs ens asseguram que tots els equips
puguin participar. Per què? Doncs, perquè asseguram, com a
mínim, tots aquests doblers, a part dels d’import variable, que
donen més doblers perquè després ells s’ho gastin en el que
vulguin.

Òbviament, no tots els equips ho tenen tot això, perquè hi ha
equips que juguen ACB i hi ha equips que juguen a lliga EBA,
llavors s’ha d’anar modulant en funció de la categoria que
juguin, no és el mateix un equip que juga a primera categoria
que un equip que jugui a darrera categoria, perquè no seria
lògic. Tampoc no seria lògic que puntuàs igual un jugador que
juga categoria ACB, dic bàsquet per dir qualque cosa, un
jugador de les Illes Balears que jugàs a la categoria ACB no
seria just que puntuàs exactament el mateix que un jugador de
les Illes Balears que jugàs a categoria EBA, perquè és molt més
complicat a nivell esportiu arribar a la categoria ACB. Llavors,
també estan ponderats, perquè hi hagi una equitativa, com més
difícil sigui poder participar a una competició un jugador de les
Illes Balears, més premi li donam a l’hora de repartir els
doblers.

Amb això, el que vos puc dir és que la ponderació que
vàrem fer va ser, dins de l’import variable, que el nombre
d’equips base del club puntuava un 30% dins del variable; els
jugadors i primers entrenadors de les Illes Balears, puntua un
30%; el personal del cost tècnic de les Illes Balears puntua un
20%; el currículum, historials, anys de categoria, títols fins a la
temporada anterior en funció de la categoria, un 10%, i títols de
la temporada passada, òbviament, puntua un 10%.

I amb tot això, nosaltres aprovàrem aquests criteris, estam
convençuts que són criteris que són objectius i són tangibles i es
veu clar per què els doblers van a un lloc i van a l’altre i ens surt
una taula com aquesta, en la qual cada equip sap que li toca un
import per les ajudes fixes, per les ajudes variables i té un
import total, a falta d’aquests 300.000 euros que es repartiran o
no es repartiran en funció de qui els empri o no els empri. Això,
que és aquesta fulla, és un càlcul que s’ha fet equip per equip,
federació per federació, categoria per categoria i que està
resumit, bé, resumit, aquí hi ha tots els càlculs informàtics que
s’han fet, són taules, taules i taules que qualsevol pot consultar
i que el resultat de tot això és aquesta fulla dels imports totals.

Amb aquests criteris, qualsevol persona pot saber
exactament per què aquest club cobra això i per què aquest club
això altre. Una de les coses que aquests criteris solucionen és
que, òbviament, l’equip de Mallorca que va a competir a Madrid
no cobra el mateix per desplaçament que l’equip d’Eivissa que
va a competir a Madrid si és de la mateixa categoria i del mateix
esport. Per què? Doncs, perquè d’Eivissa òbviament surt més
car viatjar que si surt de..., d’Eivissa has de venir a Mallorca
moltes vegades, de Mallorca has d’anar a Madrid, o directament
d’aquí has d’anar a Madrid, és un avió menys, tal vegada moltes
vegades és una pernoctació menys i tot això està calculat. S’ha
fet un mapa d’Espanya, s’han calculat els aeroports que hi ha,
s’ha calculat què costa des d’Eivissa anar a Madrid, des de
Formentera anar a Madrid, des de Mallorca anar a Madrid, des
de Menorca anar a Madrid, fins i tot s’ha calculat si en lloc de
Madrid es va a Toledo i hem de contractar un autobús, també
està calculat, i a cada club, per cada viatge que fa se li dóna
l’import d’aquest càlcul. Aposta és tot això, és una feina de
xinesos, ens hem torbat vuit mesos a fer-la i hem intentat que
siguin el més just possible.
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La idea quina era? Doncs que si un equip, femení per
exemple, paga 20.000 euros de taxes federatives i un equip
masculí paga 10.000 euros de taxes federatives per participar i
a tots dos els donam 100.000 euros, doncs realment ells, per
gestionar, si ja d’entrada n’hi lleven 20.000 a la federació i a
l’altre n’hi lleven 10.000, uns se’n quedarien 90.000 i l’altre
se’n quedaria 80.000, no seria just. Llavors, el que nosaltres
hem volgut és que als qui els costi 20.000 cobrin 20.000 i als
qui els costi 10.000, per aquest mateix criteri, en costin 10.000;
perquè al final els doblers resultants perquè ells gestionin siguin
el mateix.

Això dóna una sèrie també de diferències, perquè hi ha els
mateixos equips que per desplaçament dels d’Eivissa, des de
Menorca, cobren més que els de Mallorca, i això és precisament
perquè consideram i hem calculat que els viatges des de
Menorca o des d’Eivissa són més cars que des de Mallorca i ho
hem calculat en funció de tarifes que hem demanat a les
agències de viatges i ho hem calculat des de les factures que ens
han presentat aquests darrers anys tots aquells equips que han
participat.

Això és el resultat final, això són els criteris i a partir d’aquí
nosaltres vàrem introduir tota la informació que ens havien
donat els clubs, les fitxes que havien emplenat els clubs per
calcular això.

Òbviament, nosaltres, fa dos mesos, vàrem presentar
inicialment quins serien els imports que donaríem a cadascun
d’aquests equips. Una de les coses que vàrem avisar és que això
es revisaria en funció del que realment sigui; a nosaltres ens han
dit que, per exemple, hi ha equips que tenen 14 jugadors de les
Illes Balears, després les fitxes que realment tengui la federació;
comprovam que aquests 14 hi siguin, ja sabem que hi ha equips
que han inflat el seu nombre de jugadors o equips, com qualcun
de Menorca, que per no escriure han escrit un entrenador menys
i cobren devers 2.000 o 3.000 euros menys, i ara diuen: i si jo ho
pos? Doncs, clar, sense cap problema aquests doblers se’ls
afegiran, perquè per això tenim aquest fons de 100.000 euros, i
quan ho repartim tot el que farem serà que els que hagin dit la
veritat doncs possiblement pugin i els que hagin dit mentides
baixin. Però no és que jo els baixi, és que són els criteris i el que
volem és que els criteris siguin objectius.

I això és el que tenim i això són els números que han sortit
i això és l’explicació dels criteris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió, per un temps màxim de 45 minuts. Demanaria als
portaveus si volen continuar o volen suspendre el ple.

Volen continuar? Perfecte.

Per tant, per tal de formular preguntes i observacions, per
part del Grup Parlamentari Popular, intervé la diputada Sra.
Palau, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies també, Sr. Conseller
d’Esports i senyor director general per la seva presència aquí en
aquesta comissió, per explicar els criteris de la Fundació
Illesport.

Sí vull dir que ens hagués agradat molt que aquesta
compareixença s’hagués produït per iniciativa seva quan va
anunciar aquests nous criteris a la premsa, que l’hagués fet
voluntàriament, que no l’haguéssim hagut de solAlicitar nosaltres
una vegada que ja s’havia generat la regulació que es va generar
quan varen sortir els llistats de subvencions i el malestar que es
va crear entre molts equips de les Illes Balears, això hagués
estat l’ideal. I crec que ha de saber, supòs que ho sap, però que
els consellers del Govern han de donar comptes de la seva
gestió davant el Parlament, però que també ho poden fer a
iniciativa pròpia, no és necessari que sempre es vagi a remolc de
l’oposició per rendir comptes davant el Parlament. I més quan
es tracta d’una qüestió tan important com aquesta, que afecta
tantes persones del món de l’esport balear i tants d’equips.

Vostè ens va anunciar aquí, a una pregunta nostra, que una
vegada passat el primer any, sí que tenia intenció de modificar
els criteris d’Illesport, per concedir les subvencions als equips
d’elit. Però també ens va dir que ho faria cercant consens, el
màxim consens possible i pensam que d’entrada aquest consens
no s’ha produït. Partim de la base que fer uns criteris nous, uns
criteris més elaborats i concrets que els anteriors és una idea
positiva, segurament era necessari. I també sabem que és una
feina complexa i que és difícil fer el gust de tothom en una
qüestió com aquesta. Però pensam que vostès han comès dos
errors molt importants, un error de fons, de contingut i un error
de forma, no han encertat ni en una cosa ni en l’altra. I ara li
explicaré per què.

El mes de maig vostè ven aquests nous criteris a la premsa,
fa reunions amb els clubs afectats, bé bàsicament amb els clubs
de Mallorca, perquè als d’Eivissa i Menorca va enviar, si no
m’equivoc, el director general, que va ser el que es va reunir a
les illes menors amb aquests clubs, no va venir vostè. I
d’entrada aquests nous criteris són ben rebuts, perquè només
se’ls n'explica la filosofia, encara que sabem que el que
preocupava tothom era la quantificació, què em quedaré?, què
em tocarà?, què ens donaran aquesta pròxima temporada?
Aquesta és la pregunta clau i que no va tenir resposta fins dia 31
de juliol quan va sortir finalment publicada a la premsa.

Vull dir, per tot el que hem pogut saber de tots aquests
equips i també dels mitjans de comunicació, que el missatge que
se’ls va fer arribar a tots era un missatge tranquilAlitzador, no es
preocupin, hi ha criteris nous, però això servirà per millorar les
subvencions i els resultats en general seran positius i ningú no
rebrà cap retall espectacular. Però després la realitat va ser una
altra. Quan va sortir publicada aquesta llista de subvencions, per
a molts va arribar la ganivetada, la decepció i l'enrabiada
general dels equips, molts d’ells es varen sentir enganyats per
la conselleria, especialment els equips d’Eivissa i els de
Menorca.
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Resulta que Menorca, de dos equips que tenen dret a
subvenció d’Illesport, els dos equips, el cent per cent, han rebut
una retallada molt significativa de la subvenció que venien
percebent anys anteriors. Són el Club Bàsquet Jovent d’Alaior
i el Club Volei de Ciutadella. Els don han sortit ben retallats. A
Eivissa, dels sis equips que hi ha en total, només un ha
experimentat una pujada, l' Handbol Club Puig d'en Valls. N’hi
ha un altre de nou, la Penya Esportiva que va pujar a segona B,
no hi havia estat mai abans i que també està content de la
subvenció que rep perquè és la primera vegada que la rep. Però
els altres quatre han sortit ben mal parats, amb unes retallades
espectaculars. Jo no vull entrar a fer comparatives amb els
detalls d’uns equips i altres, perquè a més no tenc temps, vostè
sí, vostè té tot el temps del món.

Però jo crec que aquí ha passat alguna cosa estranya i és
molt evident que les tisores només han caigut damunt les illes
menors. No ho voldríem dir, però sí que ho han dit alguns
d’aquests equips públicament, que la raó d’aquest fet és que
l’àrea d’esports del Govern balear està gestionada per Unió
Mallorquina. No sabem si exactament el problema està en
l’aplicació dels criteris fixos o dels variables, però el cert és que
l’aplicació d’aquests criteris, el resultat és injust i desequilibrat
i provoca un greuge comparatiu molt evident entre els clubs de
Mallorca i els clubs d’Eivissa i de Menorca.

Vostè sempre diu que abans de ser conseller ha estat
esportista d’elit, ho sabem, i que coneix molt bé quina és la
realitat, les necessitats i les dificultats que tenen els esportistes
d’aquestes illes. Bé, jo li dic que sabrà molt bé què passa a
Mallorca, però de les necessitats i les mancances que tenen els
esportistes d’Eivissa, de Formentera i de Menorca. Allò que
vostè hagi pogut patir cercant bons entrenadors, desplaçant-se,
fent nits fora de l’illa, buscant instalAlacions en condicions.
Totes aquestes dificultats es multipliquen per 10. I allò que ha
fet vostè amb aquests nous criteris de subvencions només ha
estat agreujar aquesta situació, la qual cosa demostra, li ho
repetesc, que no té ni idea de les dificultats dels esportistes de
les illes menors. Els desplaçaments són més cars, les connexions
són pitjors. Per tant, això representa moltes vegades que les nits
que s’han de fer fora són moltes més per als esportistes de les
illes menors que per als esportistes de Mallorca. I clar, tot això
té un cost.

D’altra banda hi ha la qüestió de la balearització. Estam
d’acord, és un objectiu que totes les institucions han de
perseguir, però vostè ho vol imposar d’avui per ahir i això ha de
tenir un procés i no és la forma que s’ha triat. Crec que s’han de
tenir en compte les circumstàncies i el context que té cada illa,
perquè si tornam a aplicar la mateixa vara d'amidar per a
tothom, estam novament caient a la injustícia i creant greuges
comparatius entre uns i altres. No és el mateix buscar un
entrenador 10 a l’illa de Mallorca que buscar-lo a l’illa
d’Eivissa, a l’illa de Formentera o a l’illa de Menorca i amb els
jugadors passa el mateix, a les illes menors normalment quan
aquests jugadors tenen 17, 18 anys se’n va a estudiar a fora,
moltes vegades a Mallorca..., no, no és el problema, és la
realitat, Sr. Conseller, és la realitat.

I què passa? Que a més de la Universitat també tenim
l’Escola balear de l’esport, està ubicada a Mallorca, això
implica que els jugadors vénen a jugar aquí, poden entrenar a
l’Escola balear de l’esport, però després solen quedar integrats
en equips de Mallorca, jugadors de les illes menors i això
novament sempre plou damunt ballat, és un cercle viciós que
sempre redunda que aquí a Mallorca tenen unes condicions molt
més favorables per tenir esports i tècnics de les Illes Balears en
equips d’elit que no tenim a les illes menors. Tot això provoca
una situació de desavantatge que vostè en lloc de palAliar-la amb
aquests criteris, encara va i la remata.

No sé si dir-li que quan vostè parla públicament diu que
ajudarem els nostres, parla dels de Mallorca, i que quan diu que
no donarem suport a mercenaris de l’esport no voldria pensar
que està parlant d’Eivissa, de Formentera i de Menorca, però,
Sr. Conseller, l’aplicació d’aquests criteris dóna que pensar,
dóna que malpensar. Jo, en nom del Grup Parlamentari Popular,
li demanaria avui consideració i sensibilitat per a les illes
menors i per als seus esportistes. Vostè sap molt bé que això no
és una moguda política ni és una qüestió d’interessos partidistes.

El clamor ha estat pràcticament general a les illes menors,
ha sorgit dels clubs afectats i crec que per la lluita i la feina que
duen endavant aquests clubs al llarg de molts d’anys i la gran
labor esportiva i social que fan no es mereixen que el Govern
balear les tracti d’aquesta manera. També sap que el Consell
d’Eivissa i el Consell de Menorca estan al costat d’aquests
equips i estan en contra dels seus criteris, això també ho sap
vostè i aquí no hi ha qüestions de color polític que hi valguin
perquè precisament són partits polítics que donen suport al
Govern de les Illes Balears, del qual vostè és membre.

Per tant, si públicament els responsables polítics d’aquestes
institucions han dit que li solAlicitarien que fes una modificació
i una revisió d’aquests criteris, idò m’imagín que en privat
també li han fet arribar aquesta reivindicació. M’agradaria
pensar que és així. Per tant, m’agradaria que tengués en compte
tot això, que estàs a favor de l’esport balear, però de l’esport
balear de totes les illes, de les quatre illes. Li demanam
novament que reflexioni i rectifiqui que ara encara té temps,
modifiqui aquests criteris i que realment siguin objectius,
transparents i justos per a tots els esportistes de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Sr. Conseller, vol contestar globalment
o individualment? Globalment, perfecte. Passam doncs i en
vista de l’absència dels portaveus del Grup Mixt i del Grup
Unió Mallorquina, té la paraula per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, el Sr. Alorda, per un temps
de deu minuts.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc també vull saludar
i agrair al conseller i al seu equip que hagin vingut avui a donar-
nos aquests aclariments a solAlicitud del Grup Parlamentari
Popular, crec que el primer que hem de celebrar és que hi hagi
uns criteris que puguin certificar, perquè com a mínim a partir
que s’han posat negre sobre blanc hi ha uns elements sobre els
quals tothom ha pogut dir la seva, desprès d’això crec que hi ha
d’haver un repartiment que es veu transparent. També el vull
animar que escolti a partir d’aquesta primera experiència, que
escolti els suggeriments, que els valorin, encara que ja ho hagin
fet dins tot el procés de generació, ara també dins l’aplicació i
tenint ja uns barems, com si hi ha d’haver un retoc o un altre és
evident que tot ha d’anar casant, però tenim una base que pot
donar una matèria de debat objectiu sobre quin és el repartiment
de subvencions a aquests tipus d’equips. 

Certament és un tema complex, aquí es mescla a determinats
nivells un determinat component d’espectacle de fitxatges que
no té res a veure amb el que és la pràctica esportiva general
social que hem de fomentar, és un altre element, també
important, de la pràctica esportiva, però d’un altre calibre. Ara
tenim a Mallorca en aquest cas un supòsit especialment delicat
amb la compra d’un club esportiu per part de capital extern i
que per tant mescla molts d’elements dins l’anàlisi el que
representa el suport de l’administració a determinats projectes.

Crec que és bo i és positiu que hi hagi aquests criteris, que
des d’ells sigui molt valorat el tema del nombre d’equips, del
nombre de la participació i que a partir d’aquí els tenguem molt
presents. És cert que també hi ha hagut una crisi, aprofit per
demanar-ne una valoració, encara que no sigui estrictament el
motiu de la compareixença, del capital privat dins el patrocini,
llevat d’aquesta diferència del cas del club esportiu Mallorca,
del Reial Club Esportiu Mallorca, realment hi ha una dificultat
per trobar patrocinadors a molts d’equips que n’havien tingut
amb bastant naturalitat a tots els nivells, a distints nivells de
compromís i ara el que hem de procurar és que tenguin un
suport. Crec que tothom el que volia o el que qüestionava era a
veure si podien ser més dels 3 milions o els 3.200.000, però això
crec que és una qüestió que ens els pròxims anys s’ha de veure
la possibilitat si la situació millora financerament. 

Quan s’ha dit o algú ha comentat que els esportistes no
mereixien el tractament que tenien per part del Govern, també
ho vull dir i ho vull mantenir per part d’altres moments en què
les prioritats polítiques, com s’han vist i com es va veient, els
doblers públics no han estat prou ben encertades i fins i tot i en
la despesa pròpia de l’esport i alguna d’elles feta a Mallorca
amb molta profusió de milions i de despesa, per ventura tampoc
no ha estat tot l’encertada en la prioritat que les despeses dels
esportistes mereixien. Però sense entrar en aquest punt, crec que
l’únic que hem de fer és animar-lo, bàsicament escoltarem ara
les explicacions que vostè ens apunti sobre aquest efecte de la
insularitat que es qüestiona per part del Grup Popular. És
evident que és un tema que ens preocupa a tots, que és molt
complex, que a més l’Estat no s’arriba a implicar en aquests
costos de la insularitat, sinó que els hem de compensar entre tots
i hem de fer uns esforços de justícia que nosaltres compartim.

Creim que hi són a aquests criteris, però ens agradarà saber
també si vostè... com veu, si hi pot haver algun element
addicional per palAliar-los, tenint present que bona part dels
problemes que podem tenir com a illencs, els mallorquins fins
a un punt, els menorquins i els eivissencs i els formenterers amb
molt més nivell, idò són els que són propis de la magnitud fins
i tot demogràfica d’un país i que són generals i que són propis
de la insularitat respecte del continent, hi ha una part que l’ha de
palAliar el sistema, l’ha de palAliar la democràcia i l’ha de palAliar
el sistema de solidaritat i n’hi ha d’altres que són el que són,
Barcelona és Barcelona i Nova York és Nova York i hi ha uns
elements als quals no els arribarem a compensar i tots en som
prou conscients.

Per tant, en aquest sentit vull donar suport a aquesta
revolució que ha significat posar uns criteris i, senzillament, en
això altre animar-lo a seguir millorant-los, polint-los en la
mesura que sigui possible, en aquest sentit l’exemple de la feina
dels xinesos, per ventura un altre element perquè quan el
Govern es relaciona amb el món xinès, la veritat és que no en
tenim una experiència molt positiva per ara, llevat de les
olimpíades, per tant l’agafam amb aquesta idea.

Una darrera precisió, nosaltres estam a favor, d’acord amb
la balearitat, amb la idea de balear, amb la balearització no, ni
creim que tots hi haguem d’estar d’acord ni nosaltres no hi
estem gens ni mica. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per
l’explicació que ens ha fet, de totes maneres ja fa temps que he
treballat per altres raons amb aquests criteris i els conec i els
conec bé. Ja li vull dir, en primer lloc, que faré una intervenció
defensant aquests criteris, i faré una sèrie de reflexions perquè
com vostès mateixos, amb el document que varen entregar als
mateixos clubs, ja posen que és un element, els criteris
variables, a reflexionar i a anar variant. Per tant, entengui les
reflexions que li pugui fer el Grup Socialista i una persona que
coneix bé l’esport com a reflexions per poder anar millorant
aquests criteris.

Evidentment però, pens que el Govern va marcar una
primera pauta, crec que important, anam a marcar els criteris,
però evidentment aquí no.. tot es pot passar de rodetes, perquè
si no sembla que vostè no ve a Eivissa a explicar-ho, però va
venir el director general, es va reunir amb tots els clubs i va
explicar tots els criteris. Jo li puc garantir que Rosa Puig als
club d’Eivissa no saben qui és, ni qui va ser, vostè ha vengut a
veure partits dels diferents equips d’esports a Eivissa i estic
convençut que ho ha fet a Mallorca i ho fa a Menorca. Per tant,
no es poden tenir dues vares de mesurar les actuacions dels
polítics quan estan (...), per tant sí que vull reconèixer que vostè,
(...) Palau se’l veia i estava amb els esportistes a Eivissa, però
els que feien companyia al Govern de les Illes Balears, mai no
se’ls va veure, venia una funcionària d’Illesport, el màxim que
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coneixien els clubs d’Eivissa, aquesta és la realitat d’allà on
venim. 

És clar, no podem parlar de tot, no sempre insistirem perquè
sembla que es fa repetitiu, però jo de l’anterior govern només en
faré una menció i a partir d’ara ja parlaré de present i de futur.
Si no fos pels interessos del 5% en la construcció del Palma
Arena hi hauria el triple de diners dels que avui té Illesport i és
clar, algun dia se’ns hauran de donar les explicacions oportunes,
a la societat de les Illes Balears, per què es va fer aquesta
equivocació històrica dins l’esport a les Illes Balears de la
construcció del Palma Arena, que, jo, així com faig aquesta
crítica amb tota claredat també dic que ara se li ha de treure tot
el profit del món, tot, però que va ser un error que va hipotecar
el futur de l’esport de les Illes Balears i especialment de la
Conselleria d’Esports, home!, crec que vostès en contundència
ho han de (...), perquè només dels interessos, a baix interès, 6
milions euros tendria avui Illesport per repartir, però deixada
aquesta crítica entrarem ja al tema del qual hem vengut a parlar.

Crec que hi ha dos aspectes importants, un és la forma i
l’altre és el fons d’aquests criteris. Li vull agrair la forma, la
forma ha estat un procés obert i de diàleg en tots els clubs de les
Illes Balears, no sé a cada illa quin interlocutor hi havia, però hi
havia un interlocutor de representació política, amb el qual es
podia parlar i escoltava, i a partir d’aquí els clubs varen fer les
aportacions que s’havien de fer i podríem dir que, bé, després
podem fer l’anàlisis crític, però que hi ha hagut aquest procés de
diàleg, de parlar, sens dubte, en tots els punts, i hi ha un fix i un
variable, com bé s’exposa aquí.

Per tant, crec que, i ho diu el mateix document que varen
entregar vostès, del tema del variable, se’n pot parlar i molt,
evidentment cada un té una alineació, cada mestre té uns
criteris.

Jo simplement de totes maneres hi ha dos aspectes que pens
que potser s’haurien d’haver compensat més, que és el tema de
l’historial esportiu i el tema dels títols que es tenen, i ho faig en
una clara referència a un equip de bàsquet femení com és el
PDV d’Eivissa; crec que el 10% és un criteri -els faig la
reflexió- crec que s’hauria de mirar, avui és el PDV i demà serà
el Vive Menorca o el Sóller. Però crec que la història, l’historial
de títols que es té crec que no tenen la consideració (...).

I hi ha un altre aspecte que jo crec (...) en claus de reflexió,
i sé perfectament el que dic i probablement hauria estat massa
revolucionari fer-ho i probablement no és el moment pel tema
de la crisi econòmica de què es parla, però també hauríem de
començar a dir amb tota claredat que no hi pot haver clubs que
només visquin de la subvenció pública. Això també s’ha d’anar
dient, perquè tenir equips que al cent per cent estan
subvencionats és molt complicat, i hi ha clubs a les Illes que
donam exemple en això. Hi ha clubs, com el que jo represent,
i no m’agrada parlar a títol..., però bé, n’hi ha d’altres, que no
arribam al 50% en subvenció pública, i això també s’hauria
d’anar mirant, perquè és important l’esforç que puguin fer els
clubs de buscar patrocini i buscar la implicació de la xarxa
empresarial o del teixit social a un indret. Jo crec que això
també com a reflexió de futur també la voldria posar damunt la
taula.

I després ve un tema plantejat per la diputada del Partit
Popular, que jo li faré una reflexió en positiu i no amb
enfrontament entre territoris, que crec que això és un error.
Evidentment les illes són diferents, i probablement marcar uns
criteris uniformadors per a totes les illes probablement hauria de
tenir algun criteri de modelació de població. No és el mateix
que hi hagi un equip de bàsquet a Sant Francesc de Formentera
que sigui a Ciutat de Palma; no és el mateix esforç, i jo en un
altre debat polític que hi havia ho deia, quan a la Constitució i
a l’Estatut d’Autonomia es parla del concepte d’illa i que vol dir
alguna cosa, vol dir propiciar polítiques de defensa de les illes
i concretament moltes vegades també en aquest cas el cas de
Formentera. Per tant vull posar en modelació això, i
probablement, com que les illes són petites alguns dels
arguments els ha exposat la portaveu del Grup Popular. Però
també és una qüestió que a mig termini jo crec que a l’hora de
fer aquesta modelació s’hauria de tenir en consideració.

Vostè sap, per exemple, perquè és un coneixedor del món de
l’esport, que no és el mateix tenir equips júnior a Mallorca que
a la resta de les illes, i li ho dic amb tot el bon to i constructiu.
Per exemple, tots ho coneixem, a les illes menors els equips
júnior se’ns desfan, i potser els recuperam d’aquí a cinc anys; i
se’n vénen a Palma, potser, a jugar a clubs de Palma, però els
que els han format i han fet els esforços són els clubs d’Eivissa
o de Menorca i tal. Per tant aquesta modelació i rompre la
uniformitat jo li demanaria no com una crítica, i el que ho
vulgui entendre així s’equivoca, perquè som un reconeixedor de
l’esforç que s’ha fet de la transparència i d’explicitar uns
criteris, però que probablement s’hauria de tenir en consideració
que molts de clubs de les illes mal anomenades menors fan un
esforç amb l’esport base que llavors potser es beneficien els
mateixos clubs de Palma perquè hi ha una universitat aquí i allà
no la tenim.

I jo sí que li demanaria una qüestió, i ho faig amb total
convenciment; jo ho fet ara i ho fet sempre. Quan en alguna
compareixença li va demanar, crec, la portaveu d’Eivissa pel
Canvi, avui que no hi és per una malaltia que ha tengut, jo avui
també vull fer un ressò i probablement per interès de part, però
crec que l’esport femení ha de tenir criteris de discriminació
positiva. I no ho tinc tant..., també en l’aspecte econòmic, però
fer esforços perquè IB3 -vostè com a conseller- guanyar quotes
de mercat perquè l’esport femení tengui la presència que ha de
tenir en televisió, i que d’alguna manera l’esport femení tengui
el suport d’esport de primera i que puguem arribar a rompre
aquesta barrera que l’esport masculí és l’esport de primera i
l’esport femení és una cosa menys, un esport de segona. Crec
que aquest compromís que tots anunciam moltes vegades, però
crec que en polítiques actives s’hauria de traslladar, i això és
molt important per als que treballen en esport femení. El dia que
es rompin les barreres dels mitjans de comunicació cap a
l’esport femení l’“esponsorització” cau, i allí va, i el dia que no
tenim minuts en els mitjans audiovisuals no hi ha
“esponsorització”. Per tant li demanaria d’una forma molt
específica una implicació en aquesta qüestió. 
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I em permetrà, jo crec que els criteris són molt positius, i
estic concloent. Crec que amb les variables es pot anar millorant
perquè és una cosa que ha d’anar progressant any a any, i crec
que fomentar la gent d’aquí és un valor afegit per a tots els clubs
de les Illes Balears. Per tant jo pens que el missatge que s’ha
traslladat de treballar amb professionals d’aquí, i l’únic que
s’haurà de fer és l’esforç perquè surtin els professionals formats
des d’aquí, però crec que és una política activa important. 

I acab dient una qüestió: tots els clubs es miren de reüll
aquests criteris que vostè té aquí. Per tant el que es passi (...) no
basta corregir, probablement faltarà la sanció, i per tant
probablement faltarà establir criteris de reglamentació, perquè
ja s’ha corregut -jo no ho sé ni m’interessa, sí que m’interessa
com a representant d’un grup parlamentari que ara estic, i per
tant això ara sí que m’interessa-, però que no hi hagi la trampa,
i el que la fa almenys que no sigui..., no, no, només (...), potser
s’haurà d’anar als criteris de sanció a qui es passi de pillet.

I acabaré amb una qüestió que la gent de..., trairia la voluntat
del mateix grup i d’una feina que jo crec molt ben feta que s’ha
fet a un municipi, que és el municipi d’Eivissa, i probablement
pel compromís amb l’esport que va tenir el que va ser alcalde i
avui president del consell i diputat, també, Xico Tarrés.
Probablement l’Ajuntament de Vila és un referent dins l’esport
a les Illes Balears, en esport de tot tipus, de tot tipus, i li puc dir
-abans m’he volgut informar- que és l’únic municipi de les Illes
Balears major de 20.000 habitants que no té una inversió
autonòmica en un poliesportiu. Per tant jo sí que demanaria que
es realitzi o que es miri d’aconseguir una implicació i que a la
fi aquesta reclamació i una necessitat òbvia que tenen els clubs
per poder fer esport puguem, no sé si serà en un any o en quatre,
però que com a mínim estigui a l’agenda política de la
conselleria, perquè com a coneixedor del lloc i de la
problemàtica li dic que avui a Eivissa és una de les
problemàtiques majors el tema de la infraestructura esportiva en
el municipi d’Eivissa. I no ho dic per una...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Idò acab amb aquesta qüestió i no abusaré més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar als diferents portaveus té
la paraula el Sr. Cañellas.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començaré dient que en part
m’he quedat una mica perplex amb el plantejament que m’ha fet
el grup del Partit Popular, així com vull donar l’enhorabona al
plantejament que ha fet el diputat del Partit Socialista. Al PSM
també gràcies pels vostres ànims. Però per què?, clar, també
m’he d’explicar.

Jo el que he sentit ha estat una sèrie d’afirmacions: que tots
els clubs estaven en contra, que tant el consell com el Consell
d’Eivissa estaven en contra, que..., afirmacions, però no m’ha
dit cap dada objectiva. No m’ha parlat dels criteris, només me
n’ha dit un: que pensava que nosaltres..., o sigui, que el cost de
desplaçament dels equips d’Eivissa..., o sigui, ja havien dit que
ho hem calculat, és distint. Hem agafat les factures que ens han
presentat els equips d’Eivissa i hem calculat a veure què els
costava desplaçar-se. Hem agafat el cost de desplaçament dels
equips de Menorca, (...) què costaven, el nombre de
pernoctacions i d'altres. I l’altre dia a una pregunta que ja em
varen fer en el Parlament ja li vaig dir que si en parlam no tenim
cap problema de canviar els criteris, si són objectius. Mai no
hem fet aquestes coses; és a dir, poden venir, miram i si veim
que ens hem equivocat i que en lloc de 325 euros el cost d’un
viatge a Eivissa val 350 idò (...) per 350.

Però també li vull dir una cosa: per primera vegada amb els
criteris, amb la manera de repartir els doblers públics, estam
parlant d’aquest detall, estam parlant del fet de si un bitllet val
350 o si un bitllet val 325. Mai no s’ha fet això; abans es feia:
“aquests són els doblers que te toquen i t’aguantes, i punt”; i
després es feia un càlcul matemàtic per veure quin tipus d’ajuda
te tocava. O sigui, jo amb tot això d’aquí, amb les crítiques que
m’han fet uns i altres, amb les aportacions que m’han fet uns i
altres, estic content. Per primera vegada estam parlant d’uns
criteris i estam discutint criteris. (...) el que m’hagués agradat és
que m’hagués aportat més crítica sobre els criteris i més
aportacions sobre els criteris. 

Al final que vostè em digui: “No, és que equips d’Eivissa
reben molt menys i han pegat una gran retallada”, idò, senyora,
ho sent molt, s’ha equivocat! L’equip que més perd és un equip
de Mallorca; l’equip que més guanya, o sigui, l’equip que més
doblers té és un equip de Menorca, que és el Vive Menorca, que
se’n du 1 milió d’euros. Mallorca, Mallorca, Mallorca..., no,
Mallorca, Mallorca, en total baixa 200.000 euros; Menorca en
baixa 90.000; Eivissa en baixa 68.000. Els equips que més
perden són Mallorca, i això que Mallorca és el lloc on més
equips pugen. Jo a vostè li dic que (...) on més es pujàs, però és
al revés, i això són els números que tenim aquí davant. Per què?
Idò perquè encara falten els 300.000 euros sense repartir i supòs
que aquests 300.000 euros pujaran i no es negaran. I després
nosaltres hem posat 3.200.000 euros; no hem pogut posar més
doblers, estam en crisi, no tenc més doblers per posar, si han
pujat vuit equips òbviament hi ha més equips a repartir a nivell
relatiu en el mateix nombre. És normal que tots baixin, és
normal que tots baixin, estam en crisi. Ja els agradaria a tots
aquests treballadors d’empreses que han acomiadat que
poguessin mantenir el 90% com a mínim.
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Però és que resulta que tots baixen, però els que més baixen
són els de Mallorca i és on hi ha més equips que pugen de
categoria. O sigui, aquests criteris, si van en contra d’una illa,
és en contra de Mallorca, i tota la resta, i tota la resta..., i això ho
demostren els números. Els números se sumen..., o sigui, si vol
li compr una calculadora, és que no hi ha altra manera per fer
això. Com no ha de ser vera? La diferència surt això.

(Intervenció inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, per favor... Sr. Diputat, per favor...

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

I què deman?, empara a la presidenta si em diuen que estic
dient mentides si parlam de números? Els números se sumen i
es resten. No, m’estan dient que són mentides.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, per favor, no entrin en diàleg. La seva portaveu té
un torn de rèplica, per tant serà ella que intervendrà per
contestar al conseller. Per favor, deixin parlar el Sr. Conseller,
que ha vengut a donar explicacions.

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

Presidenta, perdoni, ha estat culpa meva. Li deman
disculpes. Jo si vol diré al president, al meu director general,
que em passin una pregunta escrita en la qual facem les sumes,
les podran comparar i així tallam el problema, d’acord? Ho sent
molt, ha estat un..., clar, ha estat una..., he caigut en una
provocació i ho deixam així, d’acord?

(Rialles)

No, ha fet molt bé. 

Després, bé, aquesta compareixença nosaltres la volíem fer
una vegada que tots els doblers estiguessin repartits per saber
exactament què tenen, i quan hi hagi les correccions oportunes.
Jo crec que això seria el més adequat perquè, com ha dit el Sr.
Costa, se sap que hi ha equips que han mentit i nosaltres ho
tenim claríssim. Llavors hi haurà modificacions. I també li he
de dir que aquestes modificacions perjudiquen Mallorca, perquè
on més hem detectat que hi ha hagut errades són en els equips
de Mallorca.

Vostè em diu que hi ha molta gent que està en contra. Bé, jo
també venc del món de l’esport, conec moltíssima gent de
l’esport i jo tenc moltíssimes, moltíssimes enhorabones, fins i
tot d’equips de Menorca que han baixat de doblers, perquè em
diuen que ja estaven cansats que cert equip de Mallorca tengués
moltíssim de doblers sense saber ningú per què tenia tants de
doblers i que ja era hora que el posàssim on tocàs, i això ha estat
un equip de Menorca dels que vostès diuen que estan molt, molt
(...) amb nosaltres. 

Jo el que no..., aquests criteris jo el que no crec és que són
uns criteris nous, estam en temps de crisi, tenim menys doblers,
relativament, encara que nosaltres hem aportat el mateix, i si al
final hem de decidir que aquests són bons o no són bons en
funció dels doblers totals que ens toquen anam molt malament.
Jo el que crec és que aquests criteris s’han de mirar a veure si
segueixen una filosofia d’una política que es vulgui aplicar o no
estan fets en funció d’aquesta política que s’hagi de aplicar, i en
aquest cas si vostè ho vol relativitzar tot, a veure si tenim
doblers o no tenim doblers, idò jo crec que per aquí no hi
anirem. Jo el que li dic és que em faci aportacions, em digui què
modificaria i per què, i és objectiu ho farem, si és objectiu ho
farem.

Bé, moltes afirmacions que fan del que jo he dit o del que ha
dit el meu director general, idò vostè diu que les he dit, que
tothom tendria el mateix... No ho vàrem dir; el meu director em
diu que no, jo no ho vaig dir, llavors, bé, això són afirmacions
que em fa que a mi em pareix molt bé, però, home, si em fa una
afirmació demostri-me-la a qualque lloc, perquè afirmacions jo
ja no... Bé, jo davant la seva afirmació li dic que no és vera i
supòs que no ho he de justificar més.

També m’agradaria saber quan vostè em diu que tots els
equips, que tot l’esport... Jo no tenc aquesta sensació, de fet tenc
la sensació totalment contrària. Quan em diu que hi ha una crisi
i que allò que estam fent és balearitzar l’esport, jo no crec que
hi hagi una balearització de l’esport, perquè amb els doblers que
donam, en sobren per poder fitxar gent de fora, no hi ha cap
problema; és que hi ha equips que els estam donant 300.000
euros, és que estam parlant de 50 milions de pessetes, és que
estam parlant de coses que es poden fer, o sigui, no estam
parlant que estam donant 300.000 o 400.000 pessetes, estam
parlant de 50 milions de pessetes. És que amb això mantens el
club i pots fer política. No estam forçant la balearització, el que
estam fent és la manera amb els que repartim els doblers, no la
manera..., no quants de doblers li donam; és que amb 50 milions
pots mantenir un club, pots mantenir les categories inferiors i
pots fer fitxatges. L’única manera que aquests criteris el que
marquen és la manera en què es repartiran els doblers que
tenim.

Bé, vostè em diu que les illes més petites tenen problemes
per tenir entrenadors i jugadors de les Illes Balears. Bé, és que
al final en fitxen d’Estats Units, i en fitxen de Rússia, i en fitxen
de Polònia. A mi em pareix molt bé que tenguin problemes per
fitxar un jugador de Mallorca, més complicat deu ser fitxar un
jugador d’Estats Units. Aquest argument és un argument que no
em va del tot bé, sobretot perquè està més a prop Mallorca. No
és que hagin de fitxar els d’Eivissa entrenadors i jugadors
d’Eivissa, o els de Mallorca jugadors i entrenadors de Mallorca,
i els de Formentera de Formentera, que siguin d’aquí; però no,
és que és més “guai” dur-lo que es digui McKenzie en lloc que
es digui, potser, Ramis de llinatge, és que no és el mateix.
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I després no em digui que la Universitat és el gran problema,
que és perquè vénen a estudiar aquí. O sigui, tenim una crisi
universitària bestial, tothom diu que estam perdent, que aquí
només hi ha una universitat... I els de Madrid què tenen?, quin
problema tenen? És un problema que..., és un problema gros,
que m’està dient que tenim una..., que la crisi l’està muntant la
Universitat. Miri, la Universitat està muntant una sèrie de
persones i tenim un percentatge, però no em digui que la crisi
l’està fent la Universitat, és que la Universitat no està fent cap
crisi bestial ni res. És que ara pareixerà que això és problema de
la Universitat.

Després..., si no hi ha entrenadors és perquè no donam
oportunitats als entrenadors, de qualque manera hem de fer que
els nostres entrenadors puguin arribar a estar a dalt. Com ho
feim?, com ho feim?, els enviam a fora perquè també tornin?
L’EBE és a Mallorca?, no, l’EBE és a Mallorca, és a Eivissa, és
a Formentera, és a Menorca, tenim delegacions, tenim becats,
tenim nuclis d’entrenament a tots els llocs, a Formentera hi ha
el nostre nucli d’entrenament de windsurf, a Eivissa ja no és tot
el centre d’entrenament de tir amb arc. No em digui que l’EBE
és aquí, a més, l’EBE no l’he posat aquí, jo, és que l’EBE ja hi
era quan jo hi era, el varen posar vostès. Què a sobre em digui
això! A Formentera hem muntat el centre de tecnificació
nosaltres de windsurf.

Jo, quant que els responsables polítics d’aquests consells hi
estan d’acord, perquè he parlat amb Bàrbara, amb Àngela, amb
la consellera de Menorca i amb el conseller d’Eivissa i no
m’han dit això, precisament, no m’han dit això. Nosaltres estam
oberts, de fet és una de les coses que hem parlat amb els tècnics,
perquè aquests criteris dic que (...) els han fet els tècnics i jo
crec que sí pot haver-hi un problema a un moment, que sigui
més fàcil tenir jugadors d’una illa com Mallorca, que tenim
jugadors d’una illa, sobretot a categories més petites; tampoc no
tan gran com es pot suposar perquè a Balears hi ha més gent,
però també hi ha molts més clubs, també si cercam la relació
també podem cercar la població, que hauria d’estar
comprovada.

Però bé, això, com és una cosa que sé que preocupa la gent,
estic disposat a discutir-ho i, a més, estic disposat a discutir-ho
amb la gent de Menorca i d’Eivissa i si ens posam d’acord, però
d’una manera objectiva; o sigui, ja dic, no és miraré a veure
com puj jo més doblers i si necessit que aquí posi 0,12 en lloc
que posi 0,10, doncs els jutjaré pel 0,12, no, si es justifica d’una
manera ho podem fer, jo no tenc cap problema, però mai no
seran els doblers finals que rebin els clubs, perquè aquesta és la
gran errada.

Després, però, a més, per compensar nosaltres enguany
vàrem dir, varem pensar que, com que Menorca, Eivissa i
Formentera tenien aquests problemes, hem firmat una sèrie de
convenis de patrocini amb els consells en què s’augmenten, són
convenis de patrocini que són de 100.000 euros per a Eivissa,
per a Menorca i 40.000 euros per a Formentera, són convenis de
patrocini que nosaltres donam als consells perquè facin el que
vulguin. Si s’hi fixen només d’entrada ja que aquests doblers és
més del que perden els clubs i és perquè puguin fer el que
vulguin amb aquests, però és que jo no vull dirigir aquests
100.000 euros que don a Eivissa i aquests 100.000 euros que
don a Menorca, és que a sobre vull que ho facin ells i que ho
distribueixin com vulguin i que promocionin l’esport com els

vagi bé, tal vegada compensam aquests problemes. I ja els hem
donat i ja ho estan fent, i hem donat aquests doblers, i no hi
havia aquests doblers anteriorment i, en part, és per compensar
moltes de les coses que vosaltres m’estau dient.

I la suma d’aquests doblers és superior al que perden els
equips, que no és que ho perdin perquè ho perdem tots, perquè
hi ha menys doblers relativament que doblers hi havia abans.
Per què? Perquè tenim un problema econòmica i és normal que
hi hagi menys doblers per als equips, però no em diguin que els
equips els rebaixam, és que els rebaixam tots perquè hi ha
menys doblers; home, els que pugen de categoria òbviament
noten menys la retallada perquè pugen de categoria i tenen una
retallada, però també pugen de categoria i tenen més doblers,
però això és una cosa que jo ja no hi puc fer res. Però és que, a
més, hem fet aquest acord amb els consells i s’ha pressupostat
enguany una altra vegada perquè els consells ho puguin fer i no
sigui el Govern balear qui ho faci, sinó que sigui una política de
proximitat.

És que m’ho va demanar vostè! És que em va demanar que
rectificàs tots els convenis que teníem firmats l’any passat i,
com que a Menorca no hi eren, el que vàrem fer va ser: els
mateixos que tenien vostès ho vàrem fer a Menorca, i va ser una
petició que em va fer. Que després em venguin a dir que jo som
d’aquí i que no més faig política per a Mallorca quan els donam
més que altres vegades a les illes menors, és que també em
pareix una mica, anava a dir demagògia, però és que em pareix
una mica exagerat perquè, precisament, el que fem tota l’estona
és cercar mecanismes de compensació i de proximitat. Vostè
m’ho va demanar en el plenari i jo li vaig dir que hi estava
d’acord i ho hem fet i és demostra amb números, i el meu
director general li passarà els números, que li ha sortit això. Que
avui hi ha els escrits perquè li he dit que els rectificàs, que els
miràs i que s’asseguràs que sortien, i m’ha passat aquests i m’ha
passat aquests que els ha comprovat.

Jo només li he de dir que hi ha un equip, que és el Palma
Bàsquet, l’Aqua Mágica, que ha desaparegut, eren 300.000
euros, que aquests 300.000 euros els hem posat a la borsa, no els
hem repartit a Mallorca, els hem posat a la borsa general; són
300.000 euros, perquè deia que amb aquests doblers ja no podia
sortir, que si no li donàvem més no podia sortir; li vàrem dir que
només en teníem 300.000; varen dir, doncs amb això no surt,
doncs, aquests doblers els hem agafat i els hem repartit entre
tots.

I després, el Pòrtol passa de 700.000 i busques d’euros a
devers 300, a 250. Amb aquestes dues baixades només a
Mallorca i repartit a la resta de les illes, imagina’t com li poden
sortir a vostè que no li quadren (...) els números, si és que són
quasi 700.000 euros només amb dos equips, és normal, aposta
surten 200.000 euros, que perd.

Però és que, a més, nosaltres ens hem fixat a l’hora de fer els
criteris amb els doblers totals, ens hem posat amb una filosofia
que era repartir els doblers i que es recompensàs o hi hagués
certa tendència a donar més doblers a aquests equips que (...)
per als esportistes, per als tècnics i per a l’esport base d’aquí.
Per què? Perquè consideràvem que en temps de crisi era el
millor per salvar el nostre esport, tothom hem gaudit amb el
resultat dels jocs olímpics i dels jocs paralímpics i nosaltres el
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que volem és que d’aquí a quatre hi puguem anar una altra
vegada.

De l’esport femení, hi estic totalment d’acord, de fet aposta
una de les coses que ens hem posat ha estat paritat; és a dir que
les ajudes fossin les mateixes tant si un equip de primera divisió
de voleibol cobràs el mateix que un equip de primera divisió de
voleibol masculí, o individualment, que és on més es nota, una
campiona del món de natació cobri exactament el mateix que un
campió del món de natació, en això hi estic totalment d’acord.
És ver que vostès em parla d’un impuls que hem de donar a
l’esport femení i d’això podem parlar d’un pla especial
d’impuls, però crec que no l’hem de posar dins els criteris, els
criteris han de ser paritaris i tal vegada podem fer aquest pla
d’impuls de l’esport femení, perquè crec que és bo, que és
necessari i a veure si d’una vegada per totes rompem això.

Bé, vull acabar demanant disculpes pel petit altercat i bé,
esper que hagi contestat el que m’hagueu demanat i a la
pròxima intervenció intentaré acabar el que no he pogut
contestar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. A veure, Sr. Conseller, vostè ha fet
tots els càlculs d’aquest món, jo, òbviament, no els puc fer
perquè no tenc la documentació que vostè té dels clubs, però jo
li parl de resultats i els resultats són inacceptables, pot fer els
números que vulgui però són inacceptables. I miri, és que no ho
dic jo, és que pareix que m’acab d’inventar aquestes acusacions
que diu que li faig; miri, Diario de Ibiza, 11 d’agost, Sr. Xico
Tarrés, president del Consell d’Eivissa, estic segura que el
coneix molt bé: “Algo de los criterios falla, Xico Tarrés,
presidente del Consell de Ibiza defiende la inclusión de
factores correctores en la aplicación de las subvenciones de
Illesport i confirma las denuncias de los clubs sobre ayudas del
Govern que nunca llegaron a Ibiza”; “Xico Tarrés, presidente,
afirma haber comunicado a Mateu Cañellas el descontento de
la administración pública ibicenca en referencia al reparto de
las ayudas de Illesport”.

Jo no sé què vol que li digui, però és que pareix que estic
parlant aquí, que m’estic inventant unes coses que a vostè no li
han arribat abans i estic segura que no és així. A més, em diu
que per primera vegada s’ha calculat cèntims per cèntims i que
abans no es feia, però és que el nivell de satisfacció quant a
aquest llistat de subvencions crec que era superior abans que
ara, jo no record en quatre que hi hagués hagut mai aquesta
revolució i aquest malestar i aquest rebombori entre els equips
que han provocat vostès amb els nous criteris. Això, Sr.
Conseller, no havia passat mai.

Em diu també que ens inventam que s’ha enganyat els clubs,
que se’ls va enviar inicialment un missatge contrari al llavor
resultat de les subvencions; jo només li dic el que he llegit a la
premsa, a la premsa d’Eivissa i a la premsa de Menorca, i són
declaracions dels clubs. Aquí diu, el Sr. Juanjo Pons, president
del Club Voleibol Ciutadella: “Aseguraron que valorarían la
historia y la trayectoria del club, pero no nos dijeron en
cuánto. Ahora resulta que nuestro club, 23 años de historia en
comparación con el Alaró, un equipo de nueva creación, son
900 euros. Estoy muy decepcionado por cómo nos vendieron
la moto y lo diferente que ha resultado todo”. No li llegiré,
perquè llavors la presidenta em renya pel temps, però és que
d’Eivissa en tenc també en aquest sentit, que vostès varen enviar
un missatge que llavors va ser contradictori amb el resultat de
les subvencions i la gent el que expressava públicament és que
sentien que el Govern els havia el pèl.

No sé quines reunions varen mantenir i què se’ls va dir, però
això és el que s’ha explicat i s’ha manifestat públicament tant a
Eivissa com a l’illa de Menorca.

I jo li reiter, els criteris fixos creen desavantatges i
desequilibris entre unes illes i les altres per la qüestió dels
desplaçaments i dels allotjaments, a més, crec que els càlculs
s’han sobre equips de l’illa de Mallorca. I llavors, els criteris
variables, doncs resulta que un 50% recau a tenir jugadors i
tècnics balears i després només es puntua en un 20% la història
dels clubs i els títols obtinguts. Això és un càstig per a un club
que té una brillant trajectòria, no és un premi, és un càstig. I
això novament, donades les diferències que hi ha entre illes,
doncs perjudica les illes menors.

Jo li he dit d’entrada, crec que la iniciativa és bona, que això
era necessari i la filosofia també, però aquests criteris s’han de
revisar, s’han de polir, i no li deman jo només, li han demanat
tots els grups polítics d’aquesta cambra, li demana el senyor
president del Consell Insular d’Eivissa, i sé que li han demanat
també molts equips, el que passa és que vostè es tanca en banda,
li pareix que són perfectes i d’aquí no es mou. I a més, quan els
ha fet els treu i diu que són per a tres anys i que no es
modificaran.

A més, hi ha altres qüestions que crec que agreugen la
situació dels clubs, perquè també he vist que es queixen que no
se’ls ha pagat encara part de les quotes de les subvencions de
l’any passat. Això afegit a aquests nous criteris i a aquestes
noves subvencions a la crisi que patim, doncs tot això encara els
complica molt més la vida. A més, m’agradaria m’explicàs que
també alguns es queixen que els avals bancaris de la conselleria
abans servien per avalar els crèdits i ara no, que ara els han
d’avalar els presidents i els directius dels clubs, a veure si això
és cert i per quin motiu és d’aquesta manera i no com abans.
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I en total tots aquests factors doncs fan que la situació per a
molts de clubs sigui d’asfixia total, jo no dic que tota la culpa
sigui seva ni que la crisi sigui culpa del Govern balear, però sí
que veig que les mesures que es prenen en lloc de ser positives
i per afavorir i alleujar els clubs d’aquesta situació, doncs encara
són per crear més dificultats i complicar-los encara més la vida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, un minut, Sra. Presidenta, i acab.

A la pàgina de la conselleria aquí ens deia vostè que
s’havien presentat uns objectius, que s’havien fet aquests criteris
treballant a través del diàleg, nosaltres consideram que no ha
estat suficient aquest diàleg. Sí vull dir, s’ha comentat aquí
abans, que la Sra. Consellera d’abans no venia a Eivissa, bé,
abans hi havia un director general que era qui assumia tota la
responsabilitat en matèria d’esports, era la persona que anava a
totes les illes a fer les gestions en matèria d’esports, ara hi ha un
senyor conseller que només és per a esports i per a joventut,
abans era una conselleria que tenia set direccions generals i crec
que si el senyor conseller, doncs, té el gust de reunir-se amb els
clubs de Mallorca, també estaria bé que es reunís amb els clubs
d’Eivissa i de Menorca i de Formentera.

Però tots aquests criteris que veim aquí a la pàgina:
transparència, equitat, objectivitat, paritat i pensar en el seu
futur, estan molt bé, reiteram que la filosofia és bona, però a
l’hora de posar-los en pràctica pensam que no s’acompleixen en
absolut, que el resultat final de l’aplicació dels criteris no
s’ajusta a aquests objectius. I li reiter, li demanam que tengui
consideració, que tengui sensibilitat per a les illes menors i que
revisi els criteris, i li demanam tots, senyor conseller, no li
deman jo, li deman en nom del Grup Parlamentari Popular però
també en nom de molts equips de les illes menors i també en
sintonia amb la resta de grups parlamentaris i en sintonia amb
el Consell d’Eivissa i amb el Consell de Menorca.

I si vostè no en fa cas, doncs seguirem amb aquesta lluita,
perquè pensam que s’ha d’afavorir a tots, però a tots per igual.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau, i tengui en compte que no la reny,
senzillament aplic el Reglament, res més enfora de la meva
intenció que renyar-la.

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Mai que em digui PSM em sentiré
ofès aquest portaveu, ben orgullós d’aquesta militància.

El primer que volia precisar és el suport complet del nostre
grup a aquest plantejament de criteris objectius que ha fet la
conselleria i em vull desmarcar de qualsevol intent de posar-nos
dins un paquet de crítica a la política que ha dut a terme la
conselleria a l’hora d’establir criteris objectius per a aquest
repartiment. Cosa distinta és que, tant com ha dit el conseller, o
jo he sentit una intervenció distinta d’altres portaveus, jo el que
he sentit és que, precisament, més enllà d’haver establert
aquests i haver escoltat i intentat atendre tot allò que ha trobat
raonable del que se li ha dit, encara avui això és viu, hi haurà
l’any que ve, hi haurà maneres en què aquests criteris es puguin
precisar.

En tot cas, crec que això ha estat un compromís nou i amb
la gran dificultat que quan els doblers són limitats és més difícil
un canvi de criteris, perquè sempre que pots posar com a
clàusula de fons que ningú no hi perdrà respecte del que rebia,
és molt més bo de sofrir un canvi de mètode que quan no hi ha
aquest matalàs. Aquest pic no hi era i això és complicat.

Ara, que no hi hagi una millora, no canviar els criteris
sempre acaba sent injust per als que no es canvia, el sistema de
finançament autonòmic n’és una bona mostra d’aquesta
dificultat. Per tant, nosaltres li donam suport que ho dugui a
terme, tot i que, insistim, segueixi madurant propostes que li
arribin, calibrant si qualque punt no està ben mesurat i canviant-
lo.

El que sí ens agradaria és intentar evitar els atacs entre illes
unes a les altres, crec que d’entrada tots hauríem d’anar molt
plegats a l’hora de reivindicar que els costs d’insularitat tenguin
un tractament com la Constitució reclama per part de l’Estat i en
això anar tots plegats.

En l’altre vent, la reivindicació de les illes ha de ser
contundent, ha de ser ferma i ha de vetllar pels seus interessos,
però crec que sempre posant temes objectius damunt la taula i
intentant evitar una cosa que ha estat, crec, molt complicada de
fer-nos valer com a balears a fora, que són les pugnes contínues
a nivell de cadascuna de les illes. Crec que això, quan és just
s’ha de reclamar sempre, però intentar tractar que un conseller
perquè és mallorquí tracta malament a Menorca o a Eivissa o
perquè és eivissenc tracta malament Menorca i Mallorca, o
perquè és d’Inca tracta malament Manacor, crec que arriba un
moment que això, si es marca amb objectivitat i es posen dades,
però jo les dades que he sentit són les que ha donat el conseller
i la resta han estat crítiques infundades.

Per altra banda, també donar-li suport, escolti de totes
maneres qualsevol aportació que hi hagi, perquè això hi ha de
ser. I per descomptat, si l’anterior consellera s’assabentava tant
d’Illesport com s’assabentava de Turisme Jove, segons ella
mateixa confessa, perquè duia tantes direccions generals i tant
d’esforç com duia i tot el desgavell que representava el Palma
Arena i no podia atendre amb prou seny totes les àrees, almenys



274 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 20 / 16 d'octubre del 2008 

 

totes les àrees que duia, nosaltres li confiam que sí, que la seva
dedicació dugui a què no perdi de vista això i que tot el que ha
fet cèlebre, no sé si abans ho era, ara ho és una miqueta més la
Sra. Rosa Puig, ara els motius de celebritat que tenia la seva
antecessora mai no l’arribin esquitar a vostè.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, per reiterar el
suport als criteris amb les reflexions que hem pogut aportar i
únicament que han estat reflexions que han plantejat altra gent,
com el president del Consell; és a dir i aquí l’adversari polític
pretén el que va ser una reflexió, que jo mateix i bàsicament
literalment l’he feta en seu parlamentària i donant suport a la
conselleria, es vol apropiar com si hi hagués un enfrontament
del Consell d’Eivissa amb el Govern de les Illes Balears.

I el que és més perillós, caure en l’eivissenquisme
cantonalista crec que és, com a mínim, molt perillós, molt
perillós. I li explicaré, jo sempre intent mirar prim qüestions de
pressupost i seré el primer que denunciaré qualsevol tipus de
desequilibri territorial cap a una illa i sobretot de la que prové
i de la circumscripció electoral de la qual prové; però voler
remenar un sac perquè els clubs que, si vol en parlarem, hi
poden treure negoci que és la intervenció que vostè avui ha
volgut venir a fer aquí, això és intolerable i jo li diré per què...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, dirigeixi's al conseller, per favor.

EL SR. COSTA I SERRA:

No es preocupi, Sra. Presidenta...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, per favor. Sr. Costa, recordi que s’ha de dirigir al
conseller.

EL SR. COSTA I SERRA:

Per tant, Sr. Conseller, amb aquests criteris jo crec que es va
per bon camí i li diré perfectament per coneixement com a
diputat i com a persona vinculada a l’esport. Vostè va veure
perfectament que no s’ha tret en seu, però els diaris són públics,
el suport que va aixecar..., amb les preocupacions que jo li he
plantejat.

Per tant, únicament el que li demanaria és que d'aquesta
reflexió allà on vulgui i quan vulgui, en puguem parlar tots els
grups i que serveixi per contribuir a millorar els criteris que per
primera vegada són els primers que tenim. Estic segur que quan
arribem al cinquè entre tots els haurem millorat. Per tant, el
tema de la trajectòria de club que havia plantejat algú o el tema
específic que poden ocasionar les mal anomenades illes menors,
amb un factor corrector, probablement solucionarien totes
aquestes qüestions.

Crec que deix per un altre dia un debat molt interessant que
ha apuntat el portaveu del BLOC i és el tema de la contribució
de la iniciativa privada a l’esport. I comparar dues polítiques,
dos pressuposts és injust. No és el mateix parlar d’uns
pressuposts en un període d’auge econòmic, que d'uns
pressuposts en temps de crisi. Per tant, davant en un pressupost
en un període com el que estam vivint ara, es mantenen les
mateixes ajudes als clubs que en un moment d’auge econòmic.
I ja no entrarem en el tema territorial, però periòdicament en
vull fer referència, agrair-li que mai no faci això que altres
governs varen fer, que el 99,5% ho varen dedicar a una obra i el
0,5% del pressupost era per a l’ajuda a l’esport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sr. Presidenta. Bé, repetesc, nosaltres hem
firmat un conveni de patrocinis amb el Consell d’Eivissa i amb
el Consell de Menorca per compensar aquests problemes que
puguem tenir. A més, estic disposat a reflexionar i a parlar amb
vosaltres pel tema que un jugador d’Eivissa valgui una mica que
un jugador de Mallorca. Per tant, jo no estic tancat en banda, ho
he dit abans i ho dic ara, tot el contrari. Em varen plantejar això,
ho vaig fer i moltes coses que m’han plantejat des d’aquí les he
fet. Això pel tema d’estar tancat en banda.

Després el tema dels preus. Repetesc, s’han calculat des de
cada illa, aquí els tenc. Estudi programa per Spanair..., ara supòs
que ningú no viatjarà amb Spanair, però bé. Preus des de
Mallorca, preus des de Menorca i preus des d’Eivissa. El preu
més alt, el preu més baix. Air Berlin, Air Europa. Els preus de
cadascun tarifats per les companyies, això és el fax que ens ha
enviat la companyia. Menorca, ho posa clar. Eivissa, ho posa
clar. Per a clubs de Mallorca. Clubs de Menorca, l’Alaior o el
Ciutadella. Clubs d’Eivissa tarifats, de les factures que ells
mateixos ens varen enviar. 

Em continua dient que està mal calculat. Jo li dic que si està
mal calculat ho tornarem a calcular, però ho hem calculat
damunt les factures reals i damunt les tarifes que ens han donat
cadascuna de les companyies aèries. A més, s’ha dibuixat un
mapa, l’hem xerrat amb els clubs i quan els clubs ens han dit
que estaven malament, l'hem canviat, del nombre d’estades que
hi ha a cada lloc des dels distints orígens. Menorca, Mallorca
tenen colors distints, segons les estades, ho hem fet així. Jo no
tenc cap problema, si això està malament, ho canviam. Si
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consideram..., ho canviam, però des d’un punt de vista objectiu,
no des d’un punt de vista que jo vull més doblers i he de fer el
possible per tenir més doblers. Tenim els doblers que tenim,
això és per repartir els doblers i podem xerrar de com repartir
els doblers. D’allò que no podem xerrar és que aquest equip en
vol més i n'hi hem de donar més.

Si vostè em treu diaris d’Eivissa, jo també li puc treure una
carta firmada per tots els olímpics i per molts dels equips
d’Eivissa que diuen que estan totalment a favor d’aquests
criteris. I els dos o tres clubs que han protestat, ells estan en
contra i no estan a favor. Això no és un retall d’un diari..., i
equips també...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada!

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

...i equips també. Jo he anat a Eivissa, he parlat amb els
equips d’Eivissa, el que passa és que no he anat amb un
rebombori de mitjans de comunicació, hi he anat, he parlat amb
ells, he vist quines preocupacions tenen. Molts d’aquests
convenis són per a això i són els equips. Amb els equips de
Menorca també hi he parlat, han vengut i hem parlat. I la
mateixa recomanació també me la varen fer i vàrem quedar en
estudiar-ho. A posta tenim una borsa de 300.000 euros per
poder estudiar això, li ho he dit al principi, tenim una borsa per
a aquestes modificacions, a part del conveni de patrocini per a
polítiques esportives puntuals.

Això és el més greu, contractes privats fora de criteris que
es feien amb els equips, això és el més greu. I això no es farà
amb aquests criteris, són contractes firmats amb equips de
Mallorca que els donaven més doblers per darrera, no sé per
què, però els donaven més doblers. Això són coses que em
varen denunciar des del Voleibol Ciutadella i això és una de les
coses que nosaltres hem volgut evitar. Jo no sabia de
l’existència d’aquests contractes, m’ho varen dir els altres
equips.

De totes maneres dir que estic molt content perquè per
primera vegada intentam discutir sobre criteris concrets, no
intentam discutir sobre si les quanties totals són o no són. Estam
discutint si hem de valorar més un jugador o hem de valorar
més un viatge, i això és molt bo, crec que és el camí, perquè els
doblers públics realment s’empren per ajudar i jo estic obert.
Facin-me les propostes que vulguin, ho he dit moltes vegades en
el Parlament, ho podem fer extraoficialment, em poden fer la
proposta oficial, jo els puc explicar com s’ha calculat. Això està
a disposició del públic, mai no ho hem amagat les maneres de
calcular-ho, si vol una fotocòpia de tot la puc passar a cada
grup, no hi ha cap problema. (...) aquesta pregunta, jo faig
fotocòpia d’això i la pas a tothom, no tenc cap problema que ho
puguin estudiar en detall i per què? Perquè no hem fet uns
criteris per afavorir Mallorca, de fet els números diuen que no,
ja li ho passarà el director general. Hem fet uns criteris amb una
filosofia de temps de crisi per intentar ajudar els nostres. 

I sí he estat esportista i sí he hagut de vendre accions que
m’havia deixat el meu padrí per poder anar a entrenar a Madrid.
I sí que quan he tornat de l’esport d’alta competició, després de
tenir milers de fotos amb tots els polítics de les illes, he hagut de
fer feina a una hamburgueseria i he hagut de fer pràctiques
perquè no trobava feina a Madrid. És veritat, i vaig passar el
meu període. I sí entenc les necessitats. I és normal que els
clubs estiguin insatisfets, l’objectiu dels seus presidents és
aconseguir tots els doblers que puguin. És normal que em
demanin més doblers. Jo el que no vull fer és donar doblers a
dit, el que vull és establir uns criteris perquè si jo don més
doblers a aquest equip, aquest tengui la mateixa oportunitat, a
posta hem fet uns criteris i els tenim aquí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi resumint, Sr. Conseller.

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

Ja acab. Periodistes, polítics, entrenadors, els equips han
vengut a mirar aquests criteris. Per això parlam de jugadors, de
viatges i d'altres coses. Són criteris transparents, ho són. No són
els més perfectes del món, estic segur que no ho són i que es
poden millorar. Els fixos és molt complicat, les taxes que
pagam, les variables, en podem parlar tot el que vulguem. Allò
que jo firmaré seran els fixos, que són les taxes, i això ho marca
la federació, òbviament si la federació les canvia, ... del que
podem parlar tot el que vulguem serà de variables, però des del
punt de vista que sigui la manera de repartir els doblers, no la
manera que un equip aconsegueixi més o menys doblers. Els
contractes privats, jo com a conseller no els faré, i aquests
contractes es feien a l’illa de Mallorca i els hem llevat tots.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més assumptes
a tractar, després d’agrair la presència del Sr. Cañellas i del seu
acompanyant, s’aixeca la sessió.
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