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LA SRA. PRESIDENTA:

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

No hi ha substitucions.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, consistent en
el debat de les preguntes RGE núm. 1056, 1057, 1058, 1059,
1060 i 1061/09.

Assisteix el conseller d’Esports i Joventut, Hble. Sr. Mateu
Cañellas i Martorell, que ve acompanyat del Sr. Gabriel Gili,
director general d’Esports i la Sra. Antònia Vidal..., pareix que
no assisteix. Per tant, donam la benvinguda al conseller i al
director general.

1) Pregunta RGE núm. 1056/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desplaçaments dels esportistes de les
Balears.

I passam a la formulació de la primera pregunta que és la
RGE núm. 1056 sobre desplaçaments dels esportistes de les
Illes Balears. Intervé la diputada del Grup Parlamentari Popular
Sra. Catalina Palau per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, agraïm al Sr.
Conseller d’Esports i al seu director general la seva presència
aquí en aquesta tarda tan ventosa per contestar aquestes
preguntes.

Passam a la primera pregunta. El passat 17 de desembre en
el debat de pressuposts, el conseller d’Esports ens va dir que el
Consell Superior d’Esports no tenia previst fer cap esforç per
ajudar la nostra comunitat en la qüestió dels desplaçaments
d’esportistes a la península i a Canàries per participar en
competicions oficials. Vostè ja sap quina és la nostra postura, la
postura del Grup Parlamentari Popular, respecte de la qüestió
dels desplaçaments. Hem manifestat reiteradament que per a
nosaltres és un tema a resoldre de màxima prioritat pel Govern.
Aquest és el tractament que quan el Partit Popular governava li
va donar, resolent la qüestió dels desplaçaments entre illes i
aconseguint que el Consell Superior d’Esports subvencionés el
50% dels desplaçaments a la península. També pensam que
Madrid, el Consell Superior d’Esports, és el que ha d’aportar els
recursos necessaris per pagar aquests costos. Senzillament, com
diu la mateixa llei estatal de l’esport, a l'article 4.3, és aquesta
institució a qui correspon afrontar aquestes despeses.

És per això que nosaltres hem presentat reiteradament
iniciatives, tant aquí com en el Congrés dels Diputats en aquest
sentit. Pensam que ara és vostè com a membre del Govern qui
té la responsabilitat màxima en temes esportius, a qui correspon
lluitar davant Madrid per aconseguir aquests sous i aquest
finançament per pagar els desplaçaments dels esportistes a la
península. Sap vostè ja que té el suport total de tots els grups de
la cambra d’aquest parlament. Però quan vàrem fer aquest debat
pressupostari i vostè va reconèixer que semblava que Madrid no
tenia intenció de colAlaborar i aportar el cent per cent que

nosaltres sempre hem solAlicitat per pagar aquests
desplaçaments, vostè sí va afirmar que la seva conselleria estava
prenent iniciatives per resoldre el problema dels viatges a la
península i que ben aviat estaria en condicions de presentar
aquestes iniciatives i explicar-les públicament. A nosaltres ens
agradaria saber si ja és possible que vostè expliqui quines seran
aquestes iniciatives de la seva conselleria sobre aquest tema i
quan es podran posar en funcionament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Sr. Cañellas, té la paraula per un temps
de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, aquest
conseller quan va arribar al front d’aquesta conselleria es va
trobar que hi havia un projecte, un sistema de funcionament dels
desplaçaments entre illes i el desplaçament des de les illes a la
península que estava funcionant. Nosaltres vàrem seguir amb
aquest sistema perquè era una cosa totalment adequada i vàrem
creure que serviria molt bé. El que vàrem fer, una vegada
aprovat per part del Parlament el tema de solAlicitar a Madrid,
nosaltres vàrem enviar la carta i a la visita que vàrem fer fa tres
setmanes al director general d’Esports del Consell Superior
d’Esports li vàrem demanar per aquest tema, que era una cosa
molt important i que s’ho estudiessin. Li vàrem dur el tema que
ens costava i ens varen dir que ho mirarien.

Després aquestes iniciatives que vaig dir, la nostra idea
era..., quan jo vaig començar a parlar amb les agències de
viatges i amb l’associació AVIBA, vaig trobar una espècie de
plante de la majoria d’agències de viatges que estaven servint
aquests bitllets, perquè em deien que es cobrava tard. Nosaltres
teníem 1.300.000 i l’hem posat a disposició de les agències.
Clar, em varen dir que tradicionalment no era 1.300.000, eren
2 milions d’euros que es gastaven i que òbviament això havia
produït molta tensió a tresoreria, perquè normalment aquests
800.000 que s’acumulaven, un any s’acumulaven 800.000
euros, a l’any següent d'1.300.000 que estava pressupostat, en
quedaven 500 per a l’any i s’acumulaven, i amb els 800 es
pagaven els bitllets passats. I això produïa una espècie de tensió
i cada vegada hi havia menys doblers reals perquè s’estava
acumulant un deute.

Aquesta associació ens va demanar que es fes un estudi
d’allò que realment gastàvem i que intentéssim posar-lo a zero,
sobretot perquè els esportistes poguessin viatjar i no tenguessin
cap problema i també perquè les agències de viatges
continuassin colAlaborant i no tenguessin aquesta tensió de
tresoreria. És a dir, no es tractava només d'arreglar el problema,
sinó que realment fos un problema que funcionés. Bé, l’any
passat el que vàrem fer va ser quasi deixar-ho en zero, falta per
passar els mesos de novembre i desembre, per problemes de
comptabilitat no es pot fins ara i sí vàrem fer un esforç per pagar
tots aquests doblers que teníem acumulats de deute per deixar
a zero els deutes amb les agències de viatges i en el pressupost
d’aquest any augmentar la partida a un pressupost real que
coincidís amb allò que realment s’estava gastant. L’any passat
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vàrem haver de pagar el que vàrem gastar l’any passat, més el
deute que teníem acumulat, i això va ser un esforç econòmic
que vàrem fer, llevant doblers d’altres partides que
consideràvem que no eren tan importants com els
desplaçaments entre illes.

Enguany, una vegada les relacions amb les agències de
viatges ja estan establertes, abans d’ahir es va firmar aquest
acord, una vegada que varen veure que aquesta vegada no hi
havia 1.300.000, hi havia 2 milions d’euros damunt el
pressupost per a desplaçaments entre illes, i per al desplaçament
de Mallorca a la península hi havia 600.000 euros per a aquests
equips que no estaven dins el pla d’ajudes dels equips federats,
que són un altre tipus d’ajuda, i també vàrem posar aquests
600.000 euros.

Això és el que hem fet per arreglar el problema que teníem,
perquè no es colAlapsés aquesta colAlaboració entre nosaltres i
les agències de viatges i per evitar que a partir d’ara tenguéssim
aquest problema, que el que es gasti sigui exactament el que hi
hagi pressupost.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, veim amb bons ulls els esforços
que està fent la seva conselleria per resoldre aquest tema, com
sempre hem dit, pensam que és un obstacle que de vegades es
fa insalvable per als esportistes. I si és un obstacle important a
Mallorca, imagini’s vostè com és a les altres illes que encara
tenen i pateixen una insularitat molt més acusada. Per això
pensam que s’ha de fer tot el necessari, no escatimar esforços
per poder-ho resoldre.

Però pensam que aquestes solucions que vostè ens ha
explicat no resolen d’una manera total el problema, ni tampoc
no són definitives. També li volem dir que no voldríem que el
seu govern deixés de reivindicar el que ens correspon de Madrid
i deixés de lluitar per aquests sous que la mateixa llei estatal diu
que ens pertoquen, perquè els esportistes de Balears puguin
viatjar, competir amb les mateixes oportunitats i les mateixes
possibilitats amb què ho fan els esportistes de qualsevol lloc de
la península.

També m’agradaria comentar-li que recentment es va
aprovar aquí una proposició no de llei en aquesta comissió
presentada pel nostre grup, que solAlicitava que s’apliqués el
sistema que ara s’està aplicant per subvencionar els
desplaçaments entre illes i que també es fes extensiu a les
subvencions que vostès donen per als desplaçaments a la
península. És a dir, que aquest sistema a què vostè ha fet
referència d’AVIBA també s’estengués als desplaçaments a la
península, perquè consideram que el sistema de fer-ho a través
de les federacions de Balears i havent de reunir tota la
documentació, guardar-la tots els mesos i justificar com s’ha de
justificar, són problemes afegits a la manca de finançament que
fan que sobretot als equips de les illes menors no els arribin

aquestes ajudes amb l’agilitat que pensam que seria la
desitjable.

Com dic, aquesta proposta va ser aprovada per part de tots
els grups de la cambra, suposam que vostè en tenia
coneixement, per tant que hi està d’acord i que té intenció
d’acceptar-la i posar-la en funcionament. No sabem si serà
enguany o ja serà en la convocatòria de subvencions pels
desplaçaments del 2010. M’agradaria que també fes referència
sobre aquest tema.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies. Li record que jo som d’un partit, Unió
Mallorquina, que precisament defensam davant Madrid el
finançament, perquè consideram que l’actual és totalment injust.
A més, el tema d’AVIBA, el problema que nosaltres tenim és
que així com pagam directament els 2 milions d’euros a les
agències de viatges, hi ha una part d’aquests doblers que vénen
finançats directament pel Consell Superior d’Esports. El Consell
Superior d’Esports és el que ens obliga a fer-ho directament a
través de les federacions, a nosaltres ens agradaria fer-ho
d’aquesta manera, però tenim l’inconvenient que no només juga
aquesta institució, sinó que juga una institució que té un cert
compromís amb les federacions i vol tenir un cert compromís de
control damunt les federacions; és un problema que tenim.

Nosaltres estam igualment preocupats per aquests tipus de
desplaçaments. Jo no crec que només sigui un problema de les
illes menors, quan hi ha una competició entre illes a nivell
regional, un partit es juga aquí i un partit es juga a Eivissa, per
exemple, i els de Mallorca han de viatjar a Eivissa, i els
d’Eivissa han de viatjar a Mallorca. Jo crec que aquí tots tenim
el mateix problema, es juga 50 a 50, maldament aquí n’hi hagi
molts i allà n’hi hagi pocs, sempre han de jugar una vegada a
cada lloc. Llavors això dels desplaçaments entre illes depèn.

Sobre els desplaçaments a la península, una de les coses que
vàrem fer a través de l’EBE, va ser tot el programa de
tecnificació, donar doblers suficients perquè els esportistes que
estaven a tecnificació fos (...), per exemple els de Formentera no
són a Mallorca, són a Formentera, tenguessin els desplaçaments
assegurats en un cent per cent. Aquesta conselleria dóna
doblers, a més, dóna doblers a les federacions, ara els feim una
proposta, si totes les federacions volen venir al Palma Arena que
puguin venir. Nosaltres donam doblers per a lloguers, però clar,
quan venguin al Palma Arena nosaltres no retirarem aquests
doblers per a lloguers, els continuarem donant aquests doblers,
perquè entenem que aquests desplaçaments que els costen molt
i que sempre ens estan reivindicant, si nosaltres els estalviam
600-700 euros que és el lloguer que fan al mes del local i els
pagam despeses de manteniment que ells no tendran, després
tendran més doblers. Per tant, a les federacions els ajudam
d’aquesta manera, la major despesa d’una federació és en tema
de desplaçaments.
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A nivell d’Illesport, amb els criteris també vàrem assegurar
primer de tot, abans de donar doblers perquè es pogués fitxar
gent de fora, que els equips tenguessin assegurats els
desplaçaments, tant els desplaçaments a la península per
competir, com els desplaçaments a competir copes d’Europa,
desplaçaments de lligues d’ascens, Copes del Rei, etc. Hi havia
una partida que només era per a això, llavors els equips
d’Illesport també estan blindats en aquest sentit. Aquesta va ser
la famosa discussió que vàrem tenir, de si un bitllet valia 100
euros o en valia 120. Era precisament per això, perquè nosaltres
consideràvem que allà on gasten més els equips és en el tema de
desplaçaments, idò assegurem que els desplaçaments estiguin
pagats. A més, que cadascú tengui exactament el que necessita
per desplaçar-se. Si un equip només es desplaça a Barcelona,
que val 30 euros, per exemple, que només tengui 30 euros. Però
si un equip es desplaça a Canàries, a Galícia o a Ceuta, que
tengui l’equivalent d’això perquè és més, si en lloc de 30 són
100, que en tengui 100. Aquesta va ser una de les coses que es
varen fer, precisament perquè sabem que els equips allà on més
gasten és en aquest apartat, després del fitxatge de jugadors. A
posta vàrem fer els criteris d’aquesta manera, en l’estudi que
vàrem fer amb les agències de viatges per saber què costava un
bitllet. I després els esports federats. Bé, el 50% és el tema
aquest.

El tema de poder-ho fer nosaltres directament a través..., en
lloc de passar per les federacions, és un gran problema perquè
sobretot hi ha federacions despistades, hi ha federacions que no
ho fan bé. El problema no som jo, és el CSD, jo ho intent, però
tenc el problema que el CSD també depèn de les federacions i
tenim això. Nosaltres allà on tenim el marge de possibilitats ja
ho hem fet directament i el que feim és avançar fins i tot els
doblers com a fixo perquè ho puguin tenir en caixa i ho puguin
manejar. Això és una de les causes de fer els criteris d’aquesta
manera i no ho vàrem fer d’una altra, perquè consideràvem que
els desplaçaments eren el segon motiu de despesa que tenien i,
a més, era un problema directe dels equips. A posta ho vàrem
fer d’aquesta manera.

Aquestes són les iniciatives que hem fet respecte del tema de
desplaçaments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

2) Pregunta RGE núm. 1057/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de tecnificació esportiva.

Per formular la pregunta RGE núm. 1057, sobre projecte de
tecnificació esportiva intervé la diputada Sra. Palau per un
temps de deu minuts. Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Just abans de les festes de Nadal,
vostè, Sr. Conseller, es fotografiava amb un grup d’entrenadors
de les illes i anunciava que quedava constituïda la comissió
d’experts que havia de redactar el Pla director de tecnificació
esportiva de les Illes Balears. Sabem que aquesta comissió de
tècnics s’ha reunit ja un parell de vegades i ens agradaria que
ens aclarís un poc més com avança aquest pla de tecnificació. Si
ja saben quines seran les línies mestres d’aquest document i
quan està previst que estigui acabat i es pugui dur a la pràctica.

Sabem que no és una feina senzilla si es vol fer bé i que
després sigui fàcilment aplicable a qualsevol modalitat
esportiva. Però també és cert que a Balears tenim una base molt
sòlida que és la que ens ha dut als èxits esportius de què ara
gaudim. També és cert que tenim uns tècnics excelAlents, i estic
segura que faran tot el possible per treure el millor fruit de la
seva experiència i fer un document d’èxit.

Gràcies.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot vàrem
dividir la tecnificació en dues categories d’esports, per un costat
els esports d’equip, per altra part l’esport individual. A l’esport
d’equips és més complicat, han de deixar un temps. Llavors el
que hem fet ha estat amb les mateixes ajudes que es donen als
equips, premiar la gent que doni suport als entrenadors, als
equips i a ajudar a pujar a la gent d’aquí. Això és una de les
coses que hem fet per a la tecnificació a nivell d’equips.

Després hi ha una altra part que és el tema de la formació.
Òbviament per pujar equips i per pujar esportistes, es necessita
formació i hi ha tot un pla de formació que s’està posant en
marxa, des de la formació de titulacions, estam arreglant el
problema de les titulacions i per altra banda la formació
continuada. Després hi ha una altra part i és que perquè els
nostres esportistes no deixin la pràctica esportiva, s’ha ampliat
l’Institut, s’ha ampliat perquè es pugui fer amb dos tipus
d’horari, tant el tema d’ESO com el tema de batxiller. I també
en aquests moments també s’està arribant..., ens hem adonat que
hi ha molts de jugadors i esportistes que quan tenen 16 i 17 anys
és quan ho deixen per poder estudiar a la Universitat, Beth
Salom va ser una de les que va tenir..., l’altre dia va anunciar la
seva retirada perquè li havien quasi quasi dit que estudiava o
competia i llavors ella va decidir estudiar, idò estam arribant a
una sèrie d’acords amb la universitat per diverses coses: una,
per posar un tutor perquè aquest tutor s’encarregui d’ajudar els
esportistes a la universitat a canviar plans d’estudis, a poder
adaptar horaris, a poder fer curs separat, tema d’exàmens i
d'altres, i això és un acord al qual estam arribant; a més estam
arribant també, per a aquests esportistes que vulguin tenir un
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títol universitari però no vulguin fer la carrera, arribar a una
sèrie de màsters que siguin gestió esportiva, en els quals
l'aprenentatge que hagin tengut, la seva experiència en el món
de l’esport es pugui combinar amb temes de gestió i surtin, si no
amb una carrera, amb una titulació d’un màster universitari en
el qual s’avalin els seus anys de pràctica esportiva, per
d’aquesta manera evitar que els esportistes se’n vagin.

Formació, tecnificació, i ara estam amb una part de
biomedicina per intentar ajudar perquè tenguin un suport
biomèdic millor, i estam arribant a acords amb la universitat,
amb centres de medicina i amb la Universitat Politècnica de
Madrid; a la Universitat Politècnica de Madrid hi ha la facultat
de ciències de l’educació física i de l’esport, que
tradicionalment ha donat suport al centre d’alt rendiment de
Madrid, i com que es dóna la casualitat que el responsable
d’aquesta àrea està casat amb una persona de Consell i passa les
Illes Balears la meitat de l’any, per això que té quatre mesos,
cinc mesos que no fa res i està aquí, idò també estam arribant a
una sèrie d’acords perquè ens ajudi a muntar tot aquest sistema
i, a més, assessori aquests entrenadors, assessori els tècnics en
totes les tècniques que estan desenvolupant allà de seguiment
fisiològic, d’anàlisis (...), anàlisis d’espectrògraf de masses, en
temes de biomecànica, en temes de (...) antropometria, en tema
de plataforma dinamomètrica..., que tot això ens ajudi aquí, i és
una cosa que estam a punt de firmar. Això, diguem, per a esport
d’equips i mixt, per a les dues coses.

I després, per a esport individual, aquesta comissió d’esports
individuals ja s’ha ajuntada. Per un costat s’han ajuntat Pedro
Mir, que ha estat el responsable nacional de gimnàstica
esportiva en els jocs olímpics; Jesús Cobos, que és
l’exseleccionador nacional de piragüisme; Joan Bosch, que ha
estat, entre d’altres, l’entrenador de Carles Moyà; Fernando
Gómez, que ha estat entrenador olímpic a Pequín; Rafael Huete,
que també; Joan Llaneres, que ha estat un ciclista olímpic i amb
medalles; Asier Fernández, que va ser quart en els jocs olímpics
i a més té esportistes de windsurf amb medalles en el campionat
del món; Miguel Sánchez Cuenca,  Carlos Morillo, Eusebi
Capel, Toni Roig, Iván Muñoz i Toni Pomar, que són
entrenadors de màxim nivell en esports individuals. Aquests ens
varen dir que hi havia dues àrees d’actuació: per un costat, la
part de tecnificació esportiva pura i dura, que ells estan
considerant que hi hagi quatre nivells: el nivell de captació,
mixt, o sigui un nivell, diguem, de captació i d’iniciació
esportiva, o sigui de captar talents, fins a una certa edat que
puguin fer diversos esports i estan dissenyant com captar,
quines proves passar i sobretot com es capta i què es fa amb
aquest esportista una vegada que s’ha captat; i després tres
estadis més fins que s’arribi al nivell d’equip nacional.

Què fa aquesta gent? Idò el que fa és dissenyar..., en funció
a l’experiència estan firmant un itinerari comú, òbviament
després adaptat a cada un dels esports que ells més o manco
condicionen, i veure quines coses tenen en comú. El que puc dir
és que com més baix estan a la base d’aquesta piràmide més
comú és, i a mesures que van creixent més diferent és, però la
idea és tenir un model i és el que estan dissenyant. Ja duen dues
comissions i estan treballant en això.

Després l’altra part que es va pensar que era molt necessari
que es tengués era tot el sistema de suport científic a l’esport, o
sigui, nosaltres podíem anar a la cua o investigar i anar per
davant i, bé, ja també hem arribat a altres convenis amb la
universitat, l’altre dia vàrem firmar, per exemple, temes de
recerca, d’investigació, de publicació, i diguem que per a
aquestes dues coses el que s’ha fet és que ells mateixos, d’entre
aquests 15, ens varen dir que perquè això funcionàs hi hauria
d’haver dos responsables, dos responsables alliberats perquè es
dedicassin a poder fer aquestes dues funcions i aquests dos
dissenys. Per un costat varen triar en Pedro Mir, és a dir, que no
és una cosa que triàs jo, el varen triar ells mateixos, i un altre és
en Jesús Cobos. En Pedro Mir és funcionari de l’Ajuntament de
Palma, i el que vàrem fer va ser una comissió de serveis i el
vàrem collir com a (...), i en Jesús Cobos és una persona que no
és funcionària i llavors l’hem contractat dintre de l’EBE perquè
coordini això, i ara són els responsables de redactar aquest
document, però nosaltres no els donat terminis; és complicat fer
el que ells volen fer, pareixia més complicat en un principi, però
quan tot s’hi han posat tots tenen els mateixos problemes, tots
han solucionat els problemes d’una manera o de l’altra, i del que
s’han adonat és que entre tots possiblement ja tenguin tota
l’experiència i hagin solucionat tots els problemes de la
tecnificació a les Illes Balears, que ara, quan s’hi posen, jo
pensava que una reunió duraria 4 hores, 5 hores, i en 2 hores ho
tenen liquidat perquè tots parlen el mateix idioma, tots tenen els
mateixos problemes i sobretot tots s’intercanvien idees, i ara el
que estan fent és que aquestes dues persones comencin a
redactar un document per l’altre.

Moltes d’aquestes coses que ja ens han demanat, aquests
convenis amb la universitat, etc., etc., ja són fruit d’aquesta
comissió. Nosaltres el que feim és executar la part que ens toca,
i ara estam a l’espera del document final, el que passa és que sí
que estam avançant amb accions que ens poden beneficiar a tots
en funció del que ells ens diuen. A més, com es fixa, hi ha gent
de totes les Illes i llavors les peculiaritats de cada illa també són
defensades per veure com els podem donar solució. 

La nostra idea és que si aquest projecte de tecnificació ha de
durar a llarg termini no ha de ser una cosa que haguem de fer els
polítics, sinó que ha de ser una cosa que deixin els tècnics que
després, quan nosaltres passem, els tècnics hi continuaran
essent; llavors que siguin ells que ho dissenyin perquè al final
seran ells que l’empraran, molt per damunt fins i tot de la nostra
estada en política, que possiblement sigui breu o sigui, diguem,
esporàdica, no sigui una cosa per a sempre, però ells sí que
tenen l’esport com a professió i se suposa que fins al final hi
seran.
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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. Bé, Sr. Conseller, jo no li desitj que
la seva estada a la política sigui breu, però sí que desitjam que
aquests tècnics que vostès han convocat puguin fer una bona
feina. 

Certament pensam que elaborar aquest pla de tecnificació
balear és una bona iniciativa, ve a consolidar i a donar forma a
tota una feina que ja s’havia estat fent durant molts d’anys i que
de fet ha donat els seus fruits; per això pens que vostè diu veritat
quan diu que tots aquests tècnics fàcilment es posen d’acord i ja
tenen molts d’obstacles fàcils de salvar, perquè d’alguna manera
la seva experiència ja els ha fet superar durant aquests anys de
feina aquestes pitjors dificultats que s’hagin pogut anar trobant,
i esperam que realment es pugui fer un document seriós, que
sigui consensuat, que sigui operatiu i fàcil de posar en pràctica,
i també el que li demanam és que es faci una bona planificació
econòmica, perquè després a l’hora de posar-lo en pràctica hi
hagi els sous necessaris perquè sigui fàcil posar-lo en pràctica
i treure’n bons resultats, perquè si no, si només ens queda un
document molt ben fet però llavors no hi ha sous per aplicar-lo,
idò no serà l’objectiu desitjable.

I també li demanam que a l’hora d’aplicar-se es tenguin en
compte les quatre illes. Ja sé que per quantitat no estam parlant
del mateix, no tenim ni tendrem mai els mateixos esportistes a
les illes menors que es puguin tenir a Mallorca, però sí pensam
que de la mateixa manera que s’han tengut en compte els
millors entrenadors de totes les Illes, idò que també a l’hora
d’aplicar-se es tenguin els sous que s’han de tenir per fer-ho i
també es tenguin en compte totes les illes, perquè si no..., no sé,
ara mateix està passant que els esportistes d’elit eivissencs -no
sé si està passant el mateix a les altres illes però sí que ho he
vist a Eivissa- darrerament s’estan queixant, els millors, sobretot
d’esports individuals, que no tenen el suport institucional que
ells consideren que haurien de tenir per continuar amb la seva
carrera. Per tant segurament el document estarà molt bé, però
també es necessita un suport econòmic darrere -vostè ho sabrà
millor que jo, el que li estic dient- perquè puguin arribar a
triomfar i a consolidar una carrera i obtenir els èxits esportius
que desitgen.

I sí li demanaria que em puntualitzàs dues coses: si el que fa
referència a la part d’esports d’equip i a la part d’esports
individuals es preveu que es finalitzi a la vegada, i quan està
previst que pugui estar ja finalitzat aquest document i amb
possibilitats de dur-se a terme.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies. Bé, jo sí que esper que la meva estada a la
política sigui breu, quatre, vuit anys jo crec que ja és molt, no
som polític de professió; crec que a la política s’hi ha d’estar de
passada i, bé, jo no em veig conseller més de vuit anys, encara
que es guanyin les eleccions. Jo crec que ja seria suficient.

Després jo no crec que sigui un problema de sous. L’altre
dia vàrem fer uns comptes del que ens gastàvem en suport
directe econòmic a l’esport, que ens gastam 15,8 milions
d’euros; jo crec que és una bona quantitat de doblers. L’altre dia
jo estava parlant amb altres directors generals d’altres
comunitats i el que em deien és que som dels que en metàlAlic
donam més. També és vera que tenim una part d’insularitat que
hem de compensar i és necessari, però jo crec que és més
organitzar, informar, coordinar esforços, jo no crec que sigui
qüestió de donar doblers i cadascú faci el que faci, sinó
precisament que amb aquesta simple iniciativa que ajuntam els
15 millors entrenadors, que mai no havien parlat junts o havien
parlat esporàdicament, i es contassin l’experiència d’uns als
altres i s’adonassin que els problemes que té un l’altre li pot dir
com solucionar-lo, pot ser la manera de fer les coses. Jo no crec
que sigui un problema de posar doblers, jo crec que és un
problema d’organitzar els doblers que tenim.

I sí, jo estic totalment d’acord, ha de ser per a totes les Illes,
és el programa de tecnificació de les Illes Balears; a posta tenim
tècnics de totes les Illes i ells són els que el dissenyen, no
nosaltres. Jo crec que ja aniran vius cada un de la seva illa per
si aquí tenim aquest problema.

Jo sempre he dit que ajut i ajudaré els esportistes de les Illes
Balears. Últimament és vera que estan dient que no es té
l’adequat suport institucional, sobretot els esportistes d’equips,
però en el document que varen firmar varen dir que estaven
d’acord amb la manera que nosaltres ho fèiem perquè per
primera vegada se’ls tenia en compte. A més ja és l’únic que ens
falta, és el darrer de tot, el tema dels esports individuals,
treure’ls. És complicat perquè és molt difícil comparar esports,
crec que al final ho hem fet, una altra vegada d’una manera
objectiva i, sobretot, una de les grans novetats és que esportistes
femenines i esportistes masculins i esportistes paralímpics estan
englobats exactament igual, o sigui que no se n’adonaran si és
dona, si és home, com hi havia diferències fins ara. Això és el
que nosaltres hem estat parlant amb ells, ho hem pactat i és el
que ens han transmès, i això és el darrer capítol d’ajudes que
tenim. 

I sobretot els entrenadors, o sigui, nosaltres també
consideram que així com en els esports d’equip, amb els doblers
que nosaltres donam a un equip es paguen els tècnics, també és
necessari que es paguin els entrenadors dels esportistes
individuals; llavors l’aposta, el que feim és que el 20% de les
ajudes que rep un esportista individual, l’equivalent al 20%,
també es pagui al seu entrenador sempre que no el tenguem
contractat nosaltres directament perquè entreni, que si ja el
tenim en nòmina a l’EBE ja cobra de l’EBE, però si hi ha un
entrenador que fa una bona feina amb un esportista i aquest
entrenador no cobra perquè no el tenim en nòmina, idò el 20%
de la beca de cada esportista que entreni se li sumarà; d’aquesta
manera també ajudarem no només als entrenadors dels esports
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d’equip sinó també als nostres entrenadors d’esports individuals
i indistintament. Els esports individuals l’avantatge que tenen és
que, un campió d’Espanya, ho és aquí i ho és a Eivissa, perquè
és al campionat nacional; llavors no hi ha problema per
comunitats, o sigui, nosaltres direm per illes, nosaltres direm
que el campió d’Espanya al campionat d’Europa d’atletisme,
natació, ciclisme i tots els esports (...) que hi ha junts cobrarà
tant, i és igual on hagi nascut, cobrarà tant i el seu entrenador el
20%; si l’entrenador ja fa feina a l’EBE idò no cobrarà aquest
20% i, si no, sí que el cobrarà. Jo crec que és una altra mesura
que hem fet per donar suport als nostres esportistes. 

Quan? Bé, jo crec que aquest document mai no ha d’estar
acabat. Precisament ja s’estan fent coses en funció del que ens
estan dient. Jo no crec que sigui qüestió de presentar un
document; a l’esport de fet no es pot presentar un document, a
l’esport, i dir “ja està”. No, hi ha d’haver unes línies mestres que
es recolliran i possiblement en el moment que ho presentem ja
ha caducat; l’esport a les Illes és dinàmic. Llavors el que jo vull
és que hi hagi una comissió permanent que ajudi a fer això, no
un document. Jo preferesc que aquestes 15 persones tenguin una
periodicitat de reunions que sí que ho han fet i un sistema
d’organització, i sobretot un sistema de comunicació i de difusió
de tot el que es faci perquè sigui dinàmic, i sobretot ha de ser
retroalimentat tota l’estona. L’esport evoluciona rapidíssim,
llavors no hi pot haver un document, hi ha d’haver una
comissió, i això és el que feim, i que siguin ells, que cada
vegada culli més força i que, el tema dels criteris, fins i tot ells
els modifiquin o donin les instruccions necessàries per corregir-
los en funció que vegin que anam malament, com anam. 

Aquesta és la meva intenció, que tota la part de tecnificació
tenguem una comissió d’experts que ho vagin fent i que sigui
sobretot mai acabat, sinó que sempre sigui dinàmic, i llavors el
que vull és que hi hagi, idò sí, una presentació d’unes línies
generals, d’uns projectes i demés, però amb la sensació que el
moment en què ho presentem ha caducat, perquè si no estaríem
parlant d’una cosa que no és esport, estaríem parlant de fer un
llibre, però no de fer tecnificació esportiva perquè la
tecnificació esportiva si una cosa té és que és més dinàmica;
estam parlant d’esport, si l’esport no és dinàmic idò res no és
dinàmic, i aquesta és la intenció amb què ho feim, que no és que
ho hagi dit jo, és que també m’ho han aconsellat ells, jo també
era dels que volia fer un llibre, dir “això és el que feim”, que
tothom..., el presentam, l’enquadernam, (...) per tot, i varen dir
“si anam així anam malament, és millor crear sistemes, eines
perquè això sigui dinàmic”, perquè és el que demanen. Llavors
la comissió el que ha pactat ja és una..., la segona...; se n’han
fetes dues, a la segona el que varen fer és com organitzar tot
això, com coordinar, com fer, i a partir d’aquí nosaltres poder
crear comissions extraordinàries per poder demanar tota aquesta
informació, perquè consideram que és la manera adequada.
Moltes gràcies.

(Intervenció inaudible de la Sra. Presidenta)

3) Pregunta RGE núm. 1058/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aportació del Govern per a noves
infraestructures esportives a Sa Coma (Eivissa).

4) Pregunta RGE núm. 1059/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a finançament de noves infraestructures
a Sa Coma (Eivissa).

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta... Si vostè i el Sr. Conseller no tenen
inconvenient, m’agradaria agrupar les preguntes 3 i 4, perquè
les dues fan referència a infraestructures esportives a l’illa
d’Eivissa i, si és possible, parlaria de les dues a la vegada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té cap inconvenient a agrupar aquestes
preguntes? Molt bé, Sra. Palau, les pot formular conjuntament.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, idò. Vostè, Sr. Conseller, també ens va anunciar
una política de proximitat cap als consells insulars, i entenem
que en matèria de noves infraestructures esportives es referia a
transferir sous als consells insulars perquè fossin ells els que
escometessin les obres necessàries per fer les noves obres que
es vulguin fer en matèria d’infraestructures. 

També ens va dir en el debat de pressupostos que per al
2009 només disposava de 6 milions d’euros per invertir en
infraestructures, que eren uns sous que havien estat bloquejats
pel Palma Arena i que després finalment no s’havien hagut de
destinar a aquest tema i que ja els tenia als comptes de la
Fundació Illesports, i que aquests 6 milions d’euros entenem
que part d’ells, o tal vegada la totalitat, previsiblement podien
ser transferits al Consell Insular d’Eivissa per executar noves
infraestructures, ja sigui a Sa Coma o a alguna altra zona de
l’illa d’Eivissa.

Ens podria dir si té vostè tancat ja algun acord verbal amb el
Consell Insular d’Eivissa per fer noves infraestructures a
Eivissa, ja sigui a Sa Coma o a alguna altre indret? I quina serà
l’aportació econòmica exacta que es farà per a aquestes noves
infraestructures, que es puguin fer al llarg del 2009? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, nosaltres el
que..., el president del meu partit va parlar amb el Sr. Antich,
que és el que ara s’està intentant ja firmar i regular, és que
aquests 6 milions d’euros que nosaltres teníem per invertir, i no
serveix per a res, és a dir, és molt poc per a totes les Illes
Balears, idò que es convertissin en una sèrie de plurianuals que
repartíssim d’una manera equitativa a totes les Illes, un
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plurianual que fos de 10 o 20 anys, i que fossin una aportació de
6 milions cada any i donar el 50% a l’illa de Mallorca, el 25%
a l’illa d’Eivissa i el 25% a l’illa de Menorca. 

Això és el que en aquests moments es negocia, ho negocia
no Miquel Nadal directament, el president del meu partit, sinó
el vicepresident del meu partit, el Sr. Miquel Àngel Grimalt,
com a una aportació necessari. Creim que no només és necessari
a l’illa d’Eivissa, sinó a l’illa de Menorca també, a l’illa de
Formentera i a l’illa de Mallorca, sobretot a la part forana, a
segons quins pobles de la part forana. Llavors això és el que es
fa, es negocia a nivell ja de partits, de pacte aquesta inversió
perquè amb 6 milions tenim per poqueta cosa si els hem de
repartir a les quatre illes. Això és així com està en aquests
moments. 

En aquest moment, jo he avisat als consellers de cada una de
les illes que la nostra intenció és aquesta perquè facin les seves
càbales del que voldran tenir o del que és prioritari. Ja sé el que
volen a Menorca, a Eivissa, a Formentera i més o manco a
Mallorca, però ara esperam aquest acord de pacte en el tema
d’inversions en matèria d’infraestructures de proximitat. Ho
vàrem dir així perquè no érem nosaltres els qui decidíem
exactament on, sinó que seria cada conseller a través de cada
conselleria d’Esports de cada consell insular els qui ho farien.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cañellas. Passam al torn de rèplica i per tant, té
la paraula...

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, Sra. Presidenta. Ens sembla, Sr. Conseller, correcte que
vostès optin per deixar decidir els consells insulars a l’hora de
fer anar unes infraestructures, però també estam d’acord quan
ens diu que 6 milions d’euros són molt poc. No sé, llavors li
demanaré a la següent pregunta si sap ja quines noves obres es
volen fer a l’illa de Mallorca i a l’illa de Menorca, però sí que
tenc una idea del que es vol fer a Eivissa i segur que vostè
també ho sap. A Eivissa el consell insular ha adquirit els
terrenys de Sa Coma, era la zona militar que hi havia, el Govern
central la va desafectar i això passarà al consell insular i allí el
president del consell té unes grans expectatives per ubicar a
aquests terrenys, a més d’altres serveis que no són esportius,
però sobretot ho vol convertir en un gran centre esportiu amb
piscina olímpica, pavelló, camp de futbol. Entendrà que això val
molts de sous i si parlam de sis milions d’euros que s’han de
repartir entre quatre illes, idò no sé si bastarà per comprar les
pilotes de futbol.

M’agradaria demanar-li, si és possible, que ens concreti una
mica més si ja saben si hi haurà més doblers, potser venguin de
Madrid, si em diu que faran plurianuals, quina serà la
planificació almenys fins que s’acabi la legislatura? Repetesc,
si ja s’ha arribat a algun acord concret amb el Consell d’Eivissa
i també si a part de Sa Coma hi haurà altres infraestructures
esportives a Eivissa que no estiguin a la zona de Sa Coma, que
podrien estar al municipi de Vila o a altres municipis que s’hagi
pogut fer arribar la petició per part del consell o dels batlles
corresponents. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palou. En torn de contrarèplica, Sr. Cañellas,
té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Li he dit que aquests 6
milions, la nostra intenció, la intenció del grup de consellers
d’Unió Mallorquina, és collir aquests 6 milions, donar-ne 2
milions a l’illa de Mallorca, 1 milió a l’illa d’Eivissa, 1 milió a
l’illa de Menorca i 500.000 euros a l’illa de Formentera. És clar,
la nostra idea és firmar un plurianual d’aportació anual per 15,
20 anys, parlam de 20 milions d’euros. Amb aquests doblers ja
sí que es poden fer els tipus d’obres, els tipus d’inversió que vol
fer l’illa d’Eivissa, l’illa de Menorca, l’illa de Formentera i l’illa
de Mallorca, això és el que negociam en aquest moment.
Diguem que això és aportació directa nostra. Ara, en aquests
moments és el que dic, la idea és... això és el que m’han
demanat els distints consellers dels consells insulars que els
agradaria que posassin, però hi ha el pacte econòmic per poder
arribar a aquesta inversió, no? I és el que li dic, en aquests
moments el meu vicepresident, el meu partit, està negociant en
comissió de pacte aquesta cosa, està negociant amb el Sr. Carles
Manera a veure si ens autoritzaran a fer aquests plurianuals.
Això és el que ens agradaria, això és el que intentam i aquesta
és la manera en què ho volem fer per intentar ajudar totes les
illes, aquesta és la situació en què estam. 

Més dades? Sé que a Eivissa em parlaven de dos tipus
d’infraestructura, un pavelló multifuncional al municipi de Vila
més aquestes adaptacions a la part del pas de Sa Coma, eren les
dues maneres... Tenim contacte directe amb el conseller
d’Esports del Consell d’Eivissa, perquè a part de ser conseller
és amic nostre, llavors sovint parlam amb ell, i això és el que
ens ha tramès. Ara, abans de començar a anunciar que podrem
fer això hem de tenir els doblers fermats que és el que intentam
en aquests moments. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cañellas. 

5) Pregunta RGE núm. 1060/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a infraestructures esportives per al 2009.

Passam ara a la Pregunta RGE núm. 1060/09, sobre
infraestructures esportives per al 2009. La Sra. Palau té la
paraula.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si em permet, li vull dir, Sr.
Conseller, que si tan bons amics té a Eivissa li agrairíem que
vengués més sovint...

(Tall de so)

... sinó també als respectius batlles i regidors d’Esports,
delegacions federatives, clubs, etc., perquè jo que vaig i venc
molt sovint amb l’avió coincidesc molts de dies amb altres
consellers d’aquest govern i a vostè és que ni el veig a l’avió ni
el veig a rodes de premsa a Eivissa, però bé, de tota manera
esperam que si no ve almenys tengui en compte les illes menors
com nosaltres sempre li reivindicam.

Vaig a la pregunta en qüestió, vull dir que malgrat que
encara no tenim fet el Pla d’instalAlacions esportives pensam que
la seva conselleria deu rebre contínuament solAlicituds,
peticions, iniciatives de colAlaboració tant per part dels diferents
consells com per part també dels ajuntaments per fer noves
infraestructures esportives. Això és lògic, és normal, les
necessitats són reals i les institucions municipals i insulars han
estat els últims anys acostumades que se’ls ajudàs en aquest
sentit, tant per part del Govern Balear com per part del Govern
central. 

Ja hem llegit que vostè pensava que Mallorca, la zona de
Llevant, necessitava urgentment un pavelló, també que per
aconseguir ubicar al Palma Arena el Centre d’alt rendiment de
ciclisme s’havia de construir allí una residència per a
esportistes, un gimnàs, un magatzem, que tot això ho finançaria
el Govern Balear i també des de l’illa de Menorca segurament
li arriben peticions en aquest sentit. 

És per això que voldríem conèixer, de la mateixa manera
que abans li hem preguntat per l’illa d’Eivissa, quines són les
infraestructures i les inversions que pensa fer a les illes de
Mallorca i de Menorca i si pensa que podrà comptar amb
finançament de Madrid per portar-les endavant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies. Bé, quant a visitar les altres illes, etc., hi
vaig el necessari per gestionar, no el necessari per ser mediàtic.
Preferesc estar on hi ha els problemes i en aquest moment tenc
uns problemes greus a unes altres bandes i preferesc estar allà.
Que gestioni a Palma no significa que no gestioni per a Eivissa,
quan traiem un sistema de subvencions, quan traiem un sistema
d’ajuda a les federacions, quan traiem un pla d’interilles, etc., i
negociam totes aquestes coses, ajudam l’illa d’Eivissa encara
que no la trepitgem perquè el que feim és fer feina per a l’esport
de les Illes Balears, no només per a l’esport d’on estam asseguts
en aquest moment.

Després, nosaltres, a la zona de Llevant, sabem que no es pot
fer un pavelló, el que volem és utilitzar un pavelló que ja estigui
fet perquè sigui molt més econòmic i per això lluitam a nivell de
normativa a la Federació nacional de futbol sala. Amb
l’estructura econòmica del meu pressupost, a no ser que hi hagi
aquesta modificació d’aquests 6 milions d’euros i els puguem
aprofitar per a aquest tema de plurianuals, no tenim previst fer
cap instalAlació nova, el que està previst és intentar arreglar les
instalAlacions que ja tenim i que cauen o que -diguem-
necessiten reformes urgents. Això és el que invertirem a un pla
-diguem- de modernització, simplement a un pla d’urgències
cap a les instalAlacions. 

El Palma Arena, no és que nosaltres haguem de construir
una residència, és que hi hauria d’haver una residència, sobre el
projecte hi ha una residència feta, totalment disponible i
totalment en funcionament, és que no hi és, és que només hi ha
el buc. Llavors, no és que l’haguem de finançar, és que en teoria
ja l’hem pagada, el que intentam és que d’alguna manera hi
sigui, la puguem emprar i a veure com ho feim. Si hi hem
d’invertir i després reclamar a la constructora que ho pagui, idò
haurem de cercar qualque cosa, però és que la residència està
dissenyada al Palma Arena, el problema és que no hi és, hi ha
el buc.

Si estam rebent tot tipus de peticions de Menorca,
d’Eivissa... per això veim que és necessari fer aquest pla
d’infraestructures perquè el demanen i feim el possible perquè
hi sigui dins les limitacions que té el Govern en aquests
moments en matèria de finançament de nous plans. La meva
conselleria no és una conselleria destinada a fer infraestructures,
per això ara intentam canviar aquesta orientació per aquesta
necessitat que hem vist. 

A part d’invertir en instalAlacions, o sigui, a part d’invertir
en mesures urgents a les instalAlacions, només invertirem en
aquelles instalAlacions en les quals tenguem el suport del CSD,
o sigui, al programa de tecnificació al qual el CSD aporta
doblers i aporta finançament. Per a l’illa d’Eivissa s’ha demanat
el Centre de tir amb arc i per a l’illa de Mallorca s’han demanat
una sèrie de reformes a Príncipes de España perquè ens hem
trobat que pensàvem que estava millor del que està i hi ha
moltes coses que fins i tot són perilloses, no? Hi ha grades que
tenen aluminosi i que els nins un dia cauran a terra i llavors,
consideram que això és necessari fer-ho. Després, les inversions
que feim al Palma Arena és perquè es pugui emprar. Ja he dit
que una manera d’ajudar les federacions que són de totes les
illes és duent les federacions al Palma Arena. Per a això hem de
posar una mica de pladur, hem de posar una sèrie d’envans de
pladur perquè hi puguin entrar. És clar, si hi van les federacions
s’estalvien fer una despesa de doblers i aquests doblers els
poden destinar a promocionar el seu esport o simplement a
pagar més material o a pagar els tècnics o a pagar els
desplaçament, llavors, és el que fem, inversions no en obra
nova, sinó a rendir l’obra que ja tenim perquè no en tenim de
doblers per a noves inversions, sinó que són les que vénen per
CSD.

Bé, això és bàsicament el que tenim pensat amb el programa
d’infraestructures. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cañellas. Sra. Diputada, pot fer ús del torn de
rèplica.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, com a diputada
d’Eivissa no li deman que vengui a fer-se a fotografies, no li
deman que sigui més mediàtic, li deman que vengui a escoltar
i que sigui més accessible del que potser és ara per als
responsables municipals i insulars que tenen competències en
matèria d’esports i que, en molts de casos, encara no el
coneixen.

Comprenc que amb aquesta previsió per a enguany de 6
milions d’euros i com diu vostè amb l’estructura econòmica que
té, idò hem de fer unes previsions molt magres i que amb aquest
plantejament poques inversions es podran dur a terme al llarg
d’aquesta legislatura. 

Ens agradaria que les coses no fossin així, ens agradaria que
arribassin més sous de Madrid, però bé, de moment esperarem.
Esperarem que aquest nou pla d’infraestructures esportives, de
les quals ara parlarem, que vostè fa tant de temps que s’ha
compromès a tenir enllestit, mentrestant també esperarem a
veure si arriben més sous i es poden fer més coses perquè,
encara que vostè digui que no té una conselleria que hagi de
prioritzar la inversió, sí pensam que forma part d’un govern que
sí que hauria de tenir en compte les infraestructures esportives,
no sé si la seva conselleria o una altra, com es va fer l’anterior
legislatura amb el Pla de desestacionalització turística es va
donar la possibilitat que molts de municipis creassin a petició
pròpia estructures esportives perquè hi havia aquesta necessitat.

Bé, com vostè sap, les necessitats en matèria d’esports no
s’acaben mai, com diu és una qüestió molt dinàmica i el que
s’ha fet s’ha de mantenir i a vegades s’ha de rehabilitar i fer-se
quasi de bell nou. Per això pensam que no ens agrada la seva
actitud i la seva resignació a no fer res perquè ara no tenc
doblers i no sé si n’arribaré a tenir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica, Sr.
Conseller.

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

Estic d’acord, m’agradaria tenir més doblers perquè la meva
conselleria fos més inversora. La meva actitud, bé, he dit al meu
partit que negociàs això perquè això és el que em tocava. No sé,
una altra cosa és que comencem a fer obres sense doblers i
després ja veurem com les pagam, però crec que hem de ser una
mica raonables i el que hem de fer primer de tot és tenir els
doblers, no?

La meva actitud crec que és la correcta, sense fer grans
demagògies, grans titulars, grans pressions mediàtiques,
demanar als meus responsables de partit, als meus diputats, als
altres consellers que negociïn aquest tema. Crec que és la
manera de fer-ho. Després, el Govern, és veritat que té
prioritats. Té prioritats segons les circumstàncies en què està. Si
volem, comencem a analitzar les circumstàncies a veure si ens
dur a una cosa o a l’altra, però crec que aquest govern té present
les infraestructures esportives. El que passa és que també hi ha
moltes prioritats, estam en un moment de crisi complicada,
estam en un moment de baixada d’ingressos via imposts i tots
esperam com aigua de maig el nou model de finançament. 

Precisament si el meu partit demanda tant un finançament
just és perquè nosaltres i molta altra gent que ha viatjat a la
península sabem el tipus d’infraestructures, no només
esportives, sinó també hospitalàries, culturals, socials que tenen
a l’altre costat i nosaltres sempre hem reivindicat que aquelles
infraestructures es paguen amb doblers moltes vegades dels
habitants de les Illes Balears. Llavors, per això és necessari
aquest finançament just i és el que defensam. Quan defensam a
Madrid doblers, no defensam milions que venguin, defensam
millors hospitals, millors biblioteques, millors centres de salut,
millors centres d’oci, millors escoles, etc., és el que es defensa.
Aposta aquesta ferma convicció d’UM que necessitam un
finançament just i és el que fem. És clar, les infraestructures en
matèria esportiva estan incloses. Jo he viscut a Madrid, he
competit en aquestes infraestructures, possiblement una quarta
part de cada una d’aquestes infraestructures estiguin pagades
amb els nostres doblers i això és el que Unió Mallorquina
defensa per davant de tot, Unió Mallorquina i el Govern. El que
passa és que bé, la lluita és dura i veurem al final com acaba tot
això.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cañellas.

6) Pregunta RGE núm. 1061/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou pla d'instalAlacions esportives.

Finalment, passam a la darrera pregunta RGE núm. 1061,
sobre el nou pla d’instalAlacions esportives. Intervé la diputada
Sra. Palau per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En una entrevista publicada el 27
de maig al Diari de Mallorca vostè reafirmava: “Hay en
marcha un plan de instalaciones deportivas y un plan de
optimización de las mismas. Queremos hacer un estudio de lo
que necesitamos a diez años vista, hay que invertir con
sentido”. He dit reafirmava perquè aquest pla l’ha anunciat per
activa i per passiva dins aquest parlament, també ha anunciat
que tenia intenció de consensuar-lo amb l’Associació de gestors
esportius de les Illes Balears, amb tècnics de (...), amb clubs i
federacions. Ens sembla bé, però trobam que falta tenir en
compte els consells insulars com a principals interlocutors a
l’hora de fer aquest pla perquè, per les competències que tots
sabem que tenen els consells insulars en matèria d’esports,
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confiam que vostè en aquest tema rectifiqui i tengui en compte
això que li dic.

També va dir a principis del 2008 que contractaria un tècnic
només per a l’elaboració d’aquest pla. Bé, crec que prompte farà
dos anys que és conseller i ens agradaria saber d’una vegada per
totes com està aquest pla, si ha renunciat a fer-lo, si el té quasi
acabat, si el presentarà prompte, perquè si aquest pla és
fonamental per fer noves infraestructures idò sembla que per
una cosa o per l’altra no l’arribarem a fer, i si la qüestió és que
-com ja ha dit- no hi haurà sous no es podrà fer quasi res. Per
tant, potser que hagi renunciat a fer el pla, si pensa que
tanmateix no tendrà ocasió d’aplicar-lo perquè no tendrà
finançament per dur-lo endavant. Ens agradaria que ens aclarís
aquesta qüestió que ja duim tant de temps marejant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta el Sr. Mateu Cañellas
també per un temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies. Aquest pla és exactament el pla de què hem
parlat fins ara. Per tant, la situació, l’estat és exactament el
mateix que abans, i els consells insulars, precisament estàvem
parlant de pactar-ho amb els consells insulars i passar els
doblers en els consells insulars, (...) són els interlocutors tots
aquests i els consells insulars. No és que facem un pla per a un
lloc i un altre pla per a un altre. És el mateix.

Bé, aquesta persona que ve en comissió de serveis està fent
feina. El que passa és que s’ha trobat Prínceps d’Espanya, Son
Llàtzer, Centre de Tecnificació de Manacor i Palma Arena que
necessiten mà de metge a nivell d’instalAlacions. Això per un
costat. Després tot el pla de manteniment d’aquestes
instalAlacions és el que s’ha dedicat a fer, a l’espera de saber
quants doblers tendrem per al Pla d’instalAlacions. Sobretot, és
el director general el que ha parlat amb els consellers per saber
més o manco com va. Jo li puc dir a cada illa més o manco què
ens han dit, i ells ho tenen molt clar, perquè les prioritats són de
primera mà. Això és el que s’està fent ara i el pla de què em
parla aquí és el mateix que hem comentat a les dues preguntes
anteriors. Aquesta és la situació que tenim. A mi m’agradaria
posar-ho ja en marxa demà, però no ho puc fer sense que estigui
tancat el tema del finançament d’aquest pla. Per tant, ara depèn
d’això. Jo crec que seria una imprudència per part d’aquest
conseller anunciar un pla sense tenir els doblers o començar a
anunciar un pla sense tenir els doblers, o construir instalAlacions
sense tenir els doblers. Per què? Perquè això seria prometre i
després no fer, o deixar el mort als que vendran després. Jo
m’he queixat que a mi m’ha passat i jo no vull fer el mateix als
altres.

Jo crec que en aquests moments així com tenim l’estructura
econòmica, no només de la meva conselleria, sinó també de tot
el Govern, hem d’anar prudentment i jo he optat per aquesta
manera de fer les coses, amb prudència, tenint clar els doblers
que tenim i després anunciar què farem amb aquests doblers. No
anunciar coses i després no tenir els doblers i haver de rectificar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Conseller, tal vegada des
del principi jo el vaig malinterpretar perquè jo pensava que
l’elaboració d’aquest pla semblava que anava lligada a la
creació d’aquesta nova plaça de tècnic i vostè a principis de
legislatura ho anunciava com una prioritat. Jo em pensava que
era un estudi elaborat sobre un cens d’instalAlacions esportives
i un estudi de les necessitats que hi havia a cada illa i de les
obres, que en funció d’aquestes necessitats, es voldrien fer. Però
bé, la conclusió que he tret de tot allò que m’ha dit és que el pla
com a document, fruit d’aquest estudi, no n’hi haurà cap. El que
està fent vostè és parlar amb els diferents consells insulars de
quines són les seves necessitats i en funció d’allò que ells li
diuen, quan tengui sous els repartirà com pugui. Però aquest pla
d’obres, aquest estudi de les necessitats principals que s’havia
d’executar en uns anys, veim que..., o jo no el vaig entendre bé
des d’un principi o vostè ha renunciat a treballar per elaborar
aquest document.

I també sempre el veig tan preocupat per l’herència que li
han deixat, que jo no sé si vostè té tanta por d'equivocar-se que
pensa que és millor quan vostè se’n vagi no deixar cap herència
perquè no el puguin criticar. No sé si és per aquí per on van els
tirs de la seva gestió política, sobretot en matèria
d’infraestructures esportives. Però com que sempre fa referència
a l’herència, no sé si ja té un trauma en aquest sentit i vostè
pensa que és millor no fer res per no equivocar-se, perquè el que
vengui després em criticarà. I la postura de no fer res a més de
ser molt més simple i no crear-me ni feina ni problemes, és la
més fàcil. No sé, realment no entenem aquesta actitud. Veim
que hi ha aquest pla com a document, estudi i planificació, i que
no l’arribarem a tenir al llarg d’aquesta legislatura. Però ens
agradaria que almanco poguéssim arribar a tenir algunes
infraestructures esportives o millora i remodelació de les ja
existents. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Té la paraula el Sr. Conseller d’Esports
i Joventut.
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EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies Sra. Presidenta. Sra. Palau, jo veig que vostè
es contradiu, fa un moment m’ha dit que compti amb els
consells insulars que són els que tenen aquestes competències
en matèria esportiva, jo li he dit que compt amb els consellers
i que són ells els que em diuen com va, jo ho faré d’aquesta
manera. I ara em diu que ho he de fer jo. Ho estam fent
conjuntament, jo he demanat als consellers que mirin, que en
saben més, com ho poden fer i ja més o manco m’ho han dit i
tots tenen clar el que volen fer.

Quant a tecnificació, aquestes quinze persones que miren
com es pot desenvolupar, també estan dient dins del Pla de
tecnificació, les instalAlacions que es necessiten, tal vegada
defensen que per exemple les instalAlacions de tir amb arc a
Eivissa sigui on sigui. A posta ja no està inclosa a la petició al
CSD.

Sra. Palau, jo no és que faci referència al passat, és que el
passat m’ho han posat al present. Jo tenc quatre problemes en
instalAlacions esportives. Tant de bo fossin coses de què em
pogués oblidar, però les tenc presents i em condicionen el
present, no és el passat, és el present. Jo tenc quatre
instalAlacions esportives derivades del passat. No estic parlant
del passat, estic parlant dels problemes que tenc ara. A mi em
cau Prínceps, em cau. El Centre de Tecnificació de Manacor no
el podem posar en marxa perquè té problemes, perquè no està
acabat. Quan jo vaig entrar havia d’estar acabat i no hi està. El
Palma Arena el tenc com el tenc i l'he de posar en marxa, estam
optimitzant. Molts d’esforços se'n van darrera optimitzar-lo
perquè es pugui emprar. Però això ho tenc ara, em condiciona
el dia a dia. Tenc quatre instalAlacions amb problemes
administratius, de funcionament, de com estan fetes i les he
d’arreglar. El que no puc fer és, com que això és del passat, me
n’oblit i no l’empro. Jo ho tenc aquí, no és que vagi al passat, és
que és el meu present. Jo tenc problemes, Prínceps caurà a terra.

Deim que ha de ser una illa de medi ambient i resulta que
tots els residus que s’empraven al Calanova per fer nets els
vaixells anaven directament a la mar, residus altament
contaminants, metalls pesats. Hem hagut de fer un decantador
i tenim aquest problema. Resulta que la tela asfàltica feia 20
anys que no es canviava i hi havia goteres per tot. També ho
hem hagut d’arreglar. No és que sigui herència, és el dia a dia.
El problema de les instalAlacions no és que es faci, s’inaugura i
s’oblida, aquella instalAlació s’ha de fer funcionar, i és veritat
que jo tenc un responsable d’instalAlacions, jo tenc més
instalAlacions que mai. Son Llàtzer es va fer, es va fer el Centre
de Tecnificació de Manacor i s’ha fet el Palma Arena, a part de
Prínceps i Calanova. Estam parlant de moltes instalAlacions.
Quan nosaltres necessitam un tècnic no n’hi ha, no hi ha un
programa, necessitam un cap d’instalAlacions. 

Si nosaltres no tenguéssim instalAlacions, no importaria un
cap de programa en instalAlacions esportives que més o manco
donés la prioritat, però és que ja en tenim moltes. Això és
l’herència, instalAlacions, això és el present. O sigui, el que no
es pot fer és faig una instalAlació i me n’oblit, si la pas a un
municipi i és el municipi que se n’encarrega no hi ha cap
problema, que s’han fet aquestes coses, hi ha el Centre de
Tecnificació de Marratxí, el Centre de Tecnificació de Calvià,

s’han fet amb doblers del Govern, però són de gestió municipal.
Com també s’ha fet a Menorca, s’ha fet a Ciutadella, això s’ha
passat i nosaltres religiosament pagam, cercam com a bojos els
sous per pagar, perquè tenim problemes de pressupost, ho
pagam i clar, també em condiciona el pressupost d’inversions.
Jo no he tengut un pressupost a zero, he de pagar moltes coses,
hi ha plurianuals a 20 i 30 anys i he de donar sortida a això. I
clar, això em condiciona noves instalAlacions, clar, jo no tenc
unes instalAlacions a zero. Això és el present, no és el futur. N’hi
ha moltes, però també les he de gestionar, no les puc deixar de
la mà de Déu i que caiguin, les he de posar en funcionament i
això significa... 

Palma Arena són 7 milions anuals perquè funcioni, i clar, les
he de treure d’un pressupost. Jo no estic parlant del deute ni
d'històries d’aquestes, estic parlant que si vull que funcioni són
7 milions que hi he de posar d’un pressupost. Si vull que
funcioni el Centre de Tecnificació de Manacor hi he de posar
doblers i he d’acabar les obres perquè hi ha un problema
burocràtic. El Centre de Son Llàtzer també, està tancat fa deu
mesos per un problema de permisos. Del Palma Arena avui s’ha
aprovat la cessió dels terrenys. Jo no estic parlant de deutes,
això està oblidat. Estic parlant que en el dia a dia he d’arreglar
aquestes coses i les he de gestionar, i això em condiciona el
present perquè és el present. Les instalAlacions hi són, jo no me'n
puc oblidar. No em digui que sempre parl de no sé què, jo no
estic parlant d’això. Li estic dient que he de gestionar el dia a
dia d’aquestes instalAlacions i a posta hi ha un pla
d’instalAlacions...

(Remor de veus)

I què faig, trec un pla sense finançament? Sí, ho podem
treure i ho venem, farem això, això i això, com si fos la
campanya electoral...

LA SRA. PRESIDENTA:

Srs. Diputats, ...

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

...deu ser una altra manera de gestionar, vendre fum o vendre
realitat. Jo preferesc vendré realitats, el fum el deixaré per a uns
altres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Agraïm la seva presència aquí, així
com també la del director general Sr. Gili. 

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