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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?

LA SRA. MORELL I CUART:

Sra. Presidenta, Sandra Morell substitueix Antoni Pastor.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Antoni Garcías substitueix Rosa Maria Alberdi.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Margarita Mercadal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. No hi ha més substitucions.

Aquesta mesa vol proposar als portaveus, si els pareix bé,
que comencem aquesta comissió per la primera proposició no
de llei enlloc de per les preguntes corresponents al dia d’avui,
per donar temps dins que arribi el conseller d’Esports i Joventut.

Hi tenen cap inconvenient? No.

Idò passam al segon punt de l’ordre del dia, que serà el
primer, la Proposició no de llei RGE núm. 13383/08.

Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds té la paraula la diputada Sra. Marí per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, perdó, és un error. BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
efectivament.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

No passa res, però normalment crec que posen Eivissa pel
Canvi, PSOE-Eivissa pel Canvi, Grup Mixt..., més o menys.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 13383/08,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
realització d'un estudi sociològic sobre l'impacte social del
turisme en la joventut.

LA SRA. PRESIDENTA:

La proposició que veurem en primer lloc seria la RGE núm.
13383/08, presentada, efectivament, per part del Grup
Parlamentari Mixt, sobre realització d’un estudi sociològic
sobre l’impacte social del turisme en la joventut.

Intervé la Sra. Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de res, senyores i senyors
diputats, bona tarda. Per començar, un parell d’obvietats. La
primera, que les Illes Balears vivim fonamentalment del
turisme, crec que és una obvietat molt òbvia. I la segona, que el
turisme presenta aspectes molt positius per a les nostres illes,
però també en presenta de negatius.

Les Illes Balears s’han desenvolupat extraordinàriament,
sobretot durant aquest darrer mig segle, al redós del turisme.
Hem assolit un nivell de vida considerable i les característiques
econòmiques del nostre país han canviat radicalment. Aquestes
millores les devem fonamentalment a la indústria turística que
ha permès un avanç substancial en aquestes illes. Ara bé, el
turisme també té efectes negatius, s’ha parlat molt de l’impacte
del turisme sobre els recursos naturals. Constatam que
consumeix territori, especialment a la costa durant dècades, però
ara també a l’interior de cadascuna de les illes i també
consumeix recursos naturals. No s’ha parlat, però, d’un altre
tipus d’efecte que des del nostre punt de vista és també molt
rellevant l’impacte social del turisme. L’activitat turística té
impacte sobre la població on es desenvolupa i probablement té
un impacte especialment destacat entre els segments més joves
d’aquesta població.

Considerats aquests fets, del tot obvis, passem en la situació
en què es troben els nostres joves, especialment dins el sistema
educatiu. A les Illes Balears comptam amb unes taxes molt
elevades tant de fracàs escolar, com d’abandonament del
sistema educatiu. Un 40% de l’alumnat abandona
prematurament els estudis abans o durant 4t d’ESO. Així mateix
dels quasi 14.000 alumnes que inicien estudis post-obligatoris,
l’abandonament supera un 20% o més. En alguns d’aquests
indicadors ens trobam davant d’una situació tan greu que només
ens queda per darrera Ceuta i Melilla. Així mateix tots els
indicadors mostren que tenim un dèficit evident de títols
universitaris, en quina mesura aquest dèficit pot venir
condicionat per les facilitats que tenen els joves per començar
a treballar, fonamentalment en el sector del turisme. Així mateix
hi ha una pèrdua constant de matrícula en el batxillerat. Si el
curs 97-98 el percentatge d’alumnes era d’un 12,44%, en el
2006-2007 havia baixat fins a un alarmant 7,45%. 

Per tant, aquesta diputada està convençuda de la relació
existent entre el fet de viure en una comunitat autònoma que viu
bàsicament del turisme i una part important de les
problemàtiques més greus que pateix la nostra joventut. Hi ha
d’altres elements i n’hi ha que són transversals a tot tipus de
societats i a tot tipus d’entorns, certament; però el turisme afecta
la nostra joventut i presenta tot un seguit d’efectes colAlaterals
que haurien de ser estudiants profundament. És per això que
demanam que es realitzi un estudi sobre l’impacte que té en la
nostra joventut el fet de ser una comunitat eminentment
turística. Saber l’impacte de la indústria turística sobre la
joventut i les seves conseqüències pot ser molt útil, tant a l’hora
de completar les nostres planificacions, com a l’hora de
planificar en educació. També pot servir per quantificar
determinats estralls que haurien de revertir favorablement entre
nosaltres en forma d’inversions. Dit d’una altra manera, si el
turisme provoca uns determinats efectes colAlaterals, hauria
d’existir el finançament necessari per tal de poder-los
minimitzar tant com fos possible.
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Així mateix entenem que les Illes Balears en aquest camp
podrien ser un bon àmbit d’anàlisi per al conjunt de la Unió
Europea. El Govern de les Illes Balears hauria de realitzar
l’estudi de l’impacte del turisme sobre la nostra joventut, però
també hauria de proposar a la Unió Europea que s’hi involucràs.
Les Balears poden funcionar com un petit laboratori per
observar fenòmens que poden afectar a moltes altres àrees
turístiques de tota la conca mediterrània i d’altres llocs del món.
Per tant, entenem que la Unió Europea se’n pot beneficiar i, per
tant, també hi hauria de colAlaborar. 

Bàsicament emperò som nosaltres els ciutadans de les Illes
Balears els que estam interessats en saber quins efectes té el
turisme sobre la nostra joventut, quin és l’impacte social del
turisme a la nostra societat, com afectarà el monocultiu turístic
la societat balear del futur. I tot plegat ha de servir per prendre
mesures per tal que cada vegada més les Illes Balears puguin
obtenir els beneficis derivats del turisme, fent-los créixer tan
com sigui possible, però també minimitzant-ne els defectes i
l’impacte negatiu que aquest pugui tenir en la nostra societat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds el Sr. Alorda té la paraula,
per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Marí, per part del nostra grup celebram aquesta iniciativa, i ja
hi anunciam el nostre vot favorable. Certament és un tema
important aclarir dins tot el context que apunta cap a una
societat que vol gaudi immediat i imbuïda dins el consum, té un
efecte especial dins les societats turístiques que pot canviar i
alterar un esquema de valors més clar, però també és cert que
per res del món podem enviar missatges negatius respecte de la
nostra principal indústria i la nostra principal entrada
d’ingressos respecte dels beneficis que comporta el turisme.

Compaginar els dos missatges que per descomptat són
absolutament compatibles, ens du a estudiar els dos vessants.
Per un vent, com potenciar la destinació turística de les Illes
Balears. Per altra banda, també està atents a les conseqüències
sociològiques que pugui tenir sobre el nostre país. En aquest cas
se’ns presenta un vessant prou important, com la influència que
pot tenir sobre la població jove de les Illes Balears, s’apunten a
la proposició els hàbits d’estudi o de treball, la tendència al
consum d’estupefaents o les pautes de vida i hàbits de consum;
en general jo crec que l'estudi ho podrà valorar; hi ha un
element en el qual s’apunta fins i tot l’organisme que ha de dur
a terme aquest observatori de la joventut, en el qual s’hi està
treballant. I nosaltres entenem que en qualsevol cas, més enllà
de quin sigui l’òrgan aquesta mena d’estudis, de perspectives i
reflexió sobre quines pràctiques o quins elements poden
perjudicar o influir positivament en algun aspecte també de
l’obertura de la societat que representa el turisme, creim que és
molt important pensar-hi i reflexionar-hi. En qualsevol cas no
hi ha dubte que hi ha punts negatius, que convé corregir i tenir-
hi esment en haver-los detectat i haver fet una anàlisi dels punts

o de les activitats iniciatives que poden palAliar els efectes
nocius que puguin tenir, crec que ens podran donar pautes a tots
els nivells per contribuir a redreçar-los.

Per tant, aquest estudi pot ser positiu, nosaltres li donam
suport i confiam que es dugui a terme en el termini més breu
possible. No sé en quin moment es troba..., quines possibilitats
té la conselleria per dur-lo a bon port, però de ben segur que a
nivell de les Illes Balears ens aportaria dades d’interès per a tots
els grups i sobretot per dur-los a terme des del mateix Govern,
des dels consells, els ajuntaments i tots els òrgans que puguin
ser destinataris d’aquest estudi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de tot, mostrar el suport del
Grup Parlamentari Socialista cap a aquesta proposició no de llei
que presenta el Grup Mixt, perquè creim i estam convençuts que
la millor eina per donar resposta a les necessitats, preocupacions
i problemàtiques dels joves de les nostres illes, és tenir un
instrument que ens ajudi a conèixer-les de ben a prop i estudiar-
les. Problemàtiques que no oblidem que en molts de casos les
coneixem. La situació en què es troben molts de joves de les
nostres illes és complicada, la realitat social i educativa
fonamentalment a la nostra comunitat autònoma és diferent a la
de les altres comunitats autònomes, i en molts de casos és
diferent per l’efecte que en molts de casos té el turisme sobre la
realitat juvenil.

Evidentment el turisme és la nostra principal indústria, ens
dóna molts de beneficis, però també genera una realitat social
determinada, no problemàtica, però sí determinada que s’ha
d’afrontar des de les diferents institucions. L’elevat
abandonament escolar i també el posterior dèficit formatiu dins
el mercat laboral de molts dels nostres joves, fa que aquest
govern hagi de prendre mesures per palAliar aquesta situació.
Mesures que van des de la creació de l’Institut per a l’èxit
escolar, que fa un parell de mesos que funciona amb èxit des de
la Conselleria d’Educació, i amb accions formatives dirigides
cap al foment d’una implantació dins el nostre jovent.

Cal dir que l’instrument fonamental en el qual nosaltres
volem instar perquè es realitzi aquest estudi i que creim que
seria positiu, ens agradi o no la situació i la realitat que ens
pugui aportar, ha de ser sense cap dubte l’Observatori de la
Joventut. Per fer un poc de memòria, convé recordar que es va
aprovar una llei de joventut en aquest parlament, amb un
consens bastant deficitari, és veritat que amb el suport de la
cambra, però sense tenir en compte la realitat social, educativa
i especialment de l’oci dels joves de les nostres illes. A més, una
llei que no va tenir en compte la creació de l’Observatori de la
Joventut, un observatori que, com ja he dit abans, ens ha de
servir per conèixer l’oci dels joves de les nostres illes. A més,
és una llei que no va tenir en compte la creació de l’Observatori
de la Joventut, un observatori que com ja he dit abans, ens ha de
servir per conèixer la realitat social dels joves, i en base a quins
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arguments? Molt senzill, l’argument fonamental que l’anterior
equip de govern defensava per no crear l’Observatori de la
Joventut era criminalitzar aquest observatori de la creació de
males notícies que per ventura no ens agradarien i que per
ventura tampoc no farien cap bé a l’anterior govern presidit pel
Partit Popular. 

En definitiva -no m’estendré massa més-, vull celebrar que
aquest estudi es pugui dur endavant i que a més, es faci des de
l’instrument que pertoca, que és l’Observatori de la Joventut; i
ens doni per conèixer i palpar la situació actual en què es troben
molts de joves, que en alguns casos coneixem, i que cal que
l’afrontem amb molta més contundència per part del Govern de
les Illes Balears. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Sandra Morell.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
nostre grup parlamentari sempre ha estat i estarà a favor
d’aquestes iniciatives encaminades a conèixer, saber i poder
palAliar quins són els problemes dels joves, les problemàtiques
a què s’enfronten dia a dia i sobretot les mesures que podem
adoptar les administracions per palAliar-les o suprimir-les. Però
també aquests estudis són molt necessaris per saber què pensen,
què expressen, de què es queixen i què reclamen els joves.

L’estudi que avui es proposa aquí és un estudi que pot servir
moltíssim per arribar a saber quines són aquestes necessitats,
sobretot quan tenim en compte que és un sector de la població
amb constant canvi, amb tots els canvis de la modernitat que els
afecten. Però també pensam que el tema de centrar-nos en el
tema del turisme podria una petita ració d’un gran pastís, un
pastís que serien totes les problemàtiques en general que puguin
afectar els joves. És molt important conèixer quina incidència
podria tenir, si aquest incidència del turisme podria ser a més
determinant, amb això hi estirem totalment d’acord. 

Però també seria necessari que la societat, les institucions i
també els joves mateixos, puguin saber què necessiten i què
reclamen ells mateixos sobre molts de temes, no només sobre la
incidència del turisme, que ja dic és molt important i és una cosa
que s’hauria d’analitzar, però no podem deixar de banda tots els
altres aspectes que puguin afectar la vida dels joves, com puguin
ser els hàbits saludables, accés a la feina, accés a l’habitatge,
accés i possibilitat d’oci, situacions de risc, emancipació,
relacions entre els mateixos joves, la immigració i la integració
que també els afecta a ells, l’educació; moltíssims de temes que
es poden tractar a un estudi sociològic d’aquest estil.

La veritat és que nosaltres pensam que és necessària una
reacció i una actuació conseqüent en matèria de polítiques
juvenils per part d’aquest govern, i la veritat és que la trobam un
poc en falta. Fa un any i 18 mesos que ja governen i quant a
desenvolupament de polítiques de joventut fa falta molta feina,
no hi ha feina en promoció juvenil, no s’ha desenvolupat la Llei
integral de joventut, des que governen ja s’hauria d’haver
desenvolupat perquè a més, hi ha moltes de temes importants
que poden incidir en transversalment en molts d’aspectes. I,
sobretot, no tenim Pla de joventut.

Però bé, és una bona eina, i nosaltres pensam que la
iniciativa és bona, que si el Govern vol iniciar aquest estudi
sociològic ara en aquest precís moment, pensam que seria molt
bo fer-ho, però no només centrar-se en una problemàtica
sectorial i puntual com pugui ser l’efecte del turisme, que ja dic,
seria molt important, sinó també aprofitar aquest estudi
sociològic per posar en marxa l’engranatge, implicar tots els
tècnics en temes de joventut, tot el teixit associatiu, tots els
partits polítics. Si posam en marxa tot l’engranatge seria molt
important fer, aprofitant l’ocasió, un estudi complet amb
profunditat de totes les problemàtiques socials transversalment
que afecten els joves, dirigits també al..., tot el tema que ens pot
aportar això del desenvolupament de la Llei de joventut,
promoció social i el Pla jove.

És més, la Llei de joventut a l'article 18 obliga a més a fer
un estudi cada quatre anys, com a mínim. És evident que els
quatre anys ens estan passant, perquè s’han fet dos estudis molt
complets, un va ser l’any 97, l’altre va ser l’any 95, això vol dir
que estam en el 2009 i complint la normativa, la Llei integral de
la joventut, ens obliga a fer aquest estudi sociològic complet. Jo
estic a favor d’aquesta iniciativa presentada, però també els
demanaria si és possible realitzar una transacció, en el sentit de
posar esment a determinar quin impacte té l’efecte del turisme,
en això no hi entr, em pareix molt bé i molt bona iniciativa, però
ja que l’engranatge es posa en marxa, fer un estudi sociològic
complet que analitzi de manera profunda i transversal tots els
aspectes que incideixen en els joves, fent especial esment en
determinar quin impacte té el fet de ser una societat turística en
aspectes com els hàbits d’estudi o treball, la tendència al
consum d’estupefaents, les pautes de vida, o els hàbits de
consum tal i com ve redactat a la proposició. No només per la
necessitat de complir amb la normativa que ens obliga cada
quatre anys, i ja complim els quatre anys, sinó que ja que
s’aprofita el moment de posar en marxa tot engranatge i tenint
en compte que no només seran dos mesos, sinó molt més el
temps que estarà en estudi tot aquest tema, per la necessitat i pel
contingut de conèixer efectivament quins són els problemes que
puguin afectar concretament l’any 2009 els joves de la nostra
comunitat, poder posar en marxa tot l’engranatge fent un estudi
complet i profund sobre el tema.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morell. Sra. Marí vol la paraula per
contradiccions?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Demanaria si és possible un recés de cinc minuts per tal
d’estudiar la transacció que s’ha fet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tenen inconvenient els portaveus? Així, farem un recés de
cinc minuts i a les set menys cinc minuts recomençarem.

LA SRA. PRESIDENTA:

Els portaveus serien tan amables de passar-ho als serveis
jurídics de la Cambra una vegada que estigui redactat.

Per explicar l’acord, Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies. Acceptaríem aquesta transacció que
incorporaríem a la proposició no de llei com a segon punt. Per
tant, hi hauria un primer punt que seria específic d’aquest
estudi, de l’impacte del turisme amb els sectors dels joves de les
Illes Balears, i llavors s’afegiria aquest segon punt on es
demanaria que el Govern també dugui a terme un estudi
sociològic complet on s’analitzin de manera profunda i
transversal altres aspectes importants que incideixen en la
joventut de les Illes Balears. Per tant, res més, només agrair el
suport de tots els grups i esperar que aquest tipus d’iniciatives
també ajudin a incentivar la tasca de l’Observatori de la
Joventut de les Illes Balears. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per tant, la podem donar aprovada
per assentiment? Queda aprovada per assentiment.

Passaríem ara al que era el primer punt de l’ordre del dia i
que consisteix en el debat de diverses preguntes al conseller de
Joventut i Esports. Esperam un moment, sembla que sí és a la
casa.

Bones tardes, Sr. Conseller d’Esports i Joventut. Li donam
la benvinguda igual que al Sr. Gil, director general d’Esports.

I.1) Pregunta RGE núm. 1062/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aportacions del Consell Superior
d'Esports a la comunitat autònoma.

Passam, com deia, al debat de les preguntes RGE núm.
1062/09 i 1063/09. Per formular la pregunta 1062, sobre
aportacions del Consell Superior d’Esports a la comunitat
autònoma, intervé la diputada del Grup Parlamentari Popular
Sra. Catalina Palau i Costa, per un temps de deu minuts. 

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt bones tardes, Sr.
Conseller, Sr. Director General d’Esports, agraïm la seva
presència aquí, en aquesta comissió, per respondre aquestes
preguntes.

L’altre dia quan jo li vaig preguntar a vostè sobre la qüestió
del finançament dels desplaçaments dels esportistes a la
península i sobre la petició reiterada que des del Grup
Parlamentari Popular fèiem que es pogués arribar a pagar el cent
per cent del cost d’aquests desplaçaments, vostè ja ens va deixar
clar que això, malgrat haver estat aprovat per unanimitat en
aquest parlament, de moment no seria possible ja que el Consell
Superior d’Esports no estava per la labor d’assumir aquests
costos encara que nosaltres consideram que sí li correspon
perquè segons diu la Llei nacional de l’esport tots els esportistes
del territori nacionals han de poden anar a competir amb les
mateixes condicions i tenir les mateixes oportunitats, i el
Consell Superior d’Esports ha de fer el possible perquè això
sigui així. D’aquesta manera aquesta qüestió dels desplaçaments
pens que si no hi ha hagut canvis en pocs dies, que per desgràcia
m’imagín que no, ja queda descartat qui hi hagi un canvi
significatiu en el pagament d’aquests costs, que ara és del 50%
i voldríem que arribàs a ser del cent per cent. 

Voldríem conèixer què passa amb la resta de colAlaboracions
en aquests temes que també té competència el Consell Superior
d’Esports de colAlaborar amb les comunitats autònomes. Vostè
fa uns mesos ens va anunciar que s’havien de fer reunions, que
hauria visites dels membres del Consell Superior fins i tot a
l’illa de Mallorca, que vendrien a veure determinades
instalAlacions, i ens agradaria conèixer quin ha estat el resultat
d’aquestes reunions i d’aquestes visites i, si és possible, que ens
concretàs quines seran finalment les aportacions i els
compromisos que ha adquirit el Consell Superior d’Esports cap
a la comunitat autònoma de les Illes Balears en tots aquests
aspectes en què tengui previst colAlaborar i en què tengui
competències el Govern de Madrid.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies. Bones tardes a tots. Disculpin la meva
tardança, ha estat per problemes mèdics. Són cinc els capítols
d’aportacions del CSDE a l’esport de les Illes Balears, per una
banda el primer és òbviament els desplaçaments a la península
per a competicions oficials de caire nacional que és manté el
50%, però nosaltres esperam que un dia d’aquests això
augmenti, un dia o qualque vegada, una vegada que nosaltres
vàrem remetre aquesta proposició que es va veure en el
Parlament en la qual es deia que es demanàs, es va fer. Quan
vàrem anar a Madrid, fa un mes i mig també, vàrem parlar
d’aquest 50% restant, varen dir que ells ho mirarien juntament
amb Canàries, Ceuta i Melilla perquè ho veuen, nosaltres els
vàrem explicar que quan es fan inversions de caire AVE, que
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quan es fa tota aquesta millora de transport que es fa a la
península ajuden que els desplaçaments siguin més barats i a
nosaltres òbviament o ens fan un pont o no hi ha manera, l’única
manera de colAlaborar és augmentant aquest 50%. Varen dir que
s’estudiaria, i bé s’estudiarà, supòs que quan ho tenguin estudiat
ens diran el que sigui. 

De totes maneres nosaltres amb el tema dels desplaçaments
hem donat doblers per a desplaçaments, hem donat doblers als
clubs, a les federacions i al Centre de Tecnificació perquè es
pugui pagar part dels desplaçaments. A més hi haurà devers 25
o 30 federacions que aniran al Palma Arena, en aquests
moments, i nosaltres els donam doblers per a manteniment de
les federacions perquè paguin lloguers, llum, electricitat.
Òbviament quan vagin al Palma Arena tendran una dispensa i
una rebaixa d’aquesta despesa corrent, nosaltres el que no farem
serà llevar-los els doblers, els mantendrem els doblers, llavors
les federacions tendran més doblers per a despeses corrents i
tenint en compte que la despesa corrent principal que té una
federació són els transports, sobretot els dels campionats
nacionals on van les seleccions balears i tot això, doncs tendran
una ajuda indirecta no perquè els haguem donat més doblers
sinó perquè els haurem llevat doblers d’una altra despesa fixa
que tenien que són, diguem, els lloguers. 

Després el CSDE també ajuda quant al transport escolar que
sí paga tots els desplaçaments i el transport de totes les
seleccions que participen en el campionat d’Espanya escolar, no
sabem les quantitats perquè són quantitats tancades i es donen
al final en funció de tots els desplaçaments que haguem fet,
llavors és a posteriori, nosaltres avançam els doblers se sap que
es paga tot i després ens ho paguen tot. La quantia doncs depèn
del nombre de persones, però és el cent per cent aquí que es
paga. 

Després quant a la tecnificació esportiva amb instalAlacions
tècniques, totes aquestes instalAlacions que són centres de
tecnificació catalogades pel CSDE tenim el 50% de diferents
projectes que hem presentat, normalment es presenten, vàrem
augmentar d’uns 400.000 euros a uns 750.000 euros l’any
passat, enguany ens han dit que ens donarien una mica menys
perquè hi ha un altre punt que és el centre d’alt rendiment del
ciclisme que és l’altre punt on hi haurà la gran pujada, i en
aquest centre nosaltres vàrem parlar amb ells, ens varen dir a
veure quant de doblers ens donarien, nosaltres vàrem dir si
tenim una partida pressupostària i varen dir que per al Consell
Superior d’Esports l’alt rendiment del ciclisme era un dels seus
dos grans projectes que es farien enguany, aquesta legislatura,
llavors varen donar carta blanca a Joan Llaneras perquè
comptabilitzàs exactament el que costaria tenir un centre de
tecnificació aquí quant a despesa corrent i firmar un conveni per
10, 12 anys que és del que parlàvem.

Ells ens deien que estaven disposats a pagar, diguem, la
despesa corrent de tenir els becats aquí, del manteniment, de la
despesa per bugaderia perquè s’ha de rentar la roba del personal
que tenguem i a nosaltres ens deixàvem, diguem, la inversió
immaterial que nosaltres consideràvem que era mínima perquè
òbviament la gran inversió era el velòdrom i ja estava fet i
només hauríem d’adaptar la residència i el taller de bicicletes,
la bugaderia i la resta. Això tampoc no era una inversió massa
grossa tenint en compte que el buc ja estava fet i que del
projecte inicial del velòdrom la residència estava totalment

completada i com que no està acabada, una de les coses que s’ha
demanat quan es demani a nivell de responsabilitats és que es
faci, a més hi ha cinc milions de garantia que en el cas que la
residència no es faci també es tirarà d’aquests doblers, llavors
la inversió era assumible perquè si no d’un lloc d’un altre la
podíem pagar i no era una inversió molt grossa.

Una de les coses que també vàrem demanar que
històricament hi havia una demanda per part de la Federació de
Piragüisme i que s’havia fet un projecte per dragar el llac
Esperança d’Alcúdia, perquè segons la Federació de Piragüisme
de Balears i la Federació de Piragüisme nacional era un lloc
molt adequat per fer piragüisme perquè l’aigua estava més
calenta del normal a causa de la central tèrmica, a més era aigua
salada perquè era un llac amb aigua que entrava de la mar i, a
més, aquest llac estava tancat o sigui no hi havia corrents
d’aigües a causa de les ones i això feia que fos una làmina
d’aigua molt adequada per entrenar. L’únic problema era que
fer allà un centre de tecnificació era costós, però hi havia un
problema inicial i era que hi havia hagut abocaments de les
escombraries de la construcció dels distints hotels, llavors hi
havia un projecte vell que es va presentar al Ministeri de Medi
Ambient en el qual hi havia un pressupost per dragar aquest
llac. Nosaltres a través de contactes que tenim a Madrid i amics
que tenim vàrem demanar que el CSDE intervengués per
nosaltres per intentar que el Ministeri de Medi Ambient dotàs el
programa de dragar, una vegada que s’hagi dragat després ja
veurem què construirem, els hotelers estaven molt interessats a
construir i aportar coses, de fet hi havia gent que deia que si el
llac estigués dragat i hi hagués unes mínimes condicions per fer
piragüisme adequat ells durant l’hivern les instalAlacions seves
les podrien posar a disposició del piragüisme.

Segons sembla, per intervenció del Consell Superior
d’Esports, el Ministeri ha posat aquesta partida pressupostària
per dragar el llac Esperança. Nosaltres li vàrem dir al conseller
de Medi Ambient que ho intentàs demanar el més aviat possible
i que veiéssim a veure quina era la possibilitat de dragar-lo i a
partir d’aquí tendríem una làmina d’aigua, després si feim altres
coses, ja comptaríem amb el CSDE perquè això ja és una cosa
que a la Federació Espanyola li interessava, però en aquests
moments segons sembla hi ha els doblers per dragar, que ja
aniria bé, perquè això seria un camp de regates que no n’hi ha
en tot Balears perquè per ara les regates es fan a la mar i la mar
no és el mateix perquè el piragüisme es fa a un canal olímpic on
les aigües són tranquilAles i cristalAlines. Llavors o construïm un
canal olímpic, cosa que sigui una inversió molt forta, o utilitzam
un riu que tampoc no en tenim o l’única opció que tenim és el
llac aquest. Segons sembla ens han donat els doblers perquè ho
poguéssim dragar, ja dic que no és un projecte nostre és un
projecte de fa molt de temps de la Federació Nacional de
Piragüisme que segons sembla al CSDE l’ha vengut bé aquesta
vegada i ha intercedit i sembla ens ha anat bé. 
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Aquestes són les cinc coses que ens donen doblers dins la
quantitat que més o manco donen.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, veig, Sr. Conseller, que
estam com sempre, peticions per part del Govern, moltes, però
compromisos tancats amb el Consell Superior d’Esport encara
no n’hi ha cap. Vostè ja du un any i vuit mesos com a
responsable de la Conselleria d’Esports i sembla mentida, però
encara, no ho sé, amb tants d’amics que diu que té a Madrid i
que intercedeixen per nosaltres, però no ho sé, no veig el
resultat d’aquestes intercessions. Com sap, l’administració
estatal encara té moltes obligacions i moltes competències
respecte de la comunitat autònoma i no hauríem d’acceptar que
es desatenguin de nosaltres com consideram que ho fan perquè
si són els desplaçaments ho estan estudiant, si és l’esport
escolar...bé, m’agradaria saber, per exemple, si els consells
insulars incrementen el nombre d’esports que participen en el
programa escolar i fa el mateix el Govern balear, si Madrid -no
sé si vostès li ho han demanat-, però si Madrid està disposat a
fer una nova inclusió en aquest programa i pagar les finals
nacionals com li pertocar fer-ho.

Quant a instalAlacions esportives tècniques, bé, més del
mateix, no sé, vostès cada dos per tres veig que surten als
mitjans de comunicació que han demanat pel centre del tir amb
arc, pel piragüisme, pel ciclisme, però no sé, quan vostè ve aquí
i li preguntam i contesta, duim quasi dos anys de legislatura i
encara no sabem si Madrid realment farà les aportacions que li
pertoca fer al llarg d’aquesta legislatura. Jo no dubt que vostè
realment ho desitgi i ho demani, però es veu que li fan poc cas.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Be, jo he dit que a part d’incrementar tot el que ens han
donat, perquè ha pujat una mica, a part que hagin intercedit per
nosaltres i que ens donin el dragat del llac Esperança, que és una
cosa que no tenien per què ficar-s’hi i s’hi han ficat, ... jo li he
dit que el Consell Superior d’Esports té dos grans projectes
aquesta legislatura, i un el faran aquí, que és el centre de
rendiment de ciclisme, que ja m’han dit que sí, ara estan fent els
números i el que ens han dit és que poséssim nosaltres el que
necessitéssim, i no jo ni la meva conselleria sinó que vàrem
acordar que seria Joan Llaneras, la primera passa prèvia era que
jo el contractàs, perquè fes el projecte i per ara a tot el que Joan
ha demanat han dit que sí. 

Si són dos els grans projectes del Consell Superior d’Esports
a nivell nacional i un ve aquí, jo no crec que no li trèiem molt és
que se suposa que com a molt hi haurà una altra comunitat que
en tendrà i haurem estat per davant d’altres quinze comunitats.
Jo no crec tampoc que hagi anat la cosa tan malament si al final
ve, però és que ja està, o sigui ens han dit que sí, falta firmar, no
l’hem firmat perquè som nosaltres, és Joan que no ha acabat de
fer el projecte, però el projecte ja està, els seus arquitectes ja
estan, els viatges són constants, si en el darrer moment ens
diuen que no a tothom ens sorprendria molt perquè el Sr. Albert
Soler ja ha vengut aquí i ja l’ha anunciat i el Sr. Lissavetzky ho
ha dit per la televisió, falta firmar-ho i falta que venguin a
entrenar els ciclistes, però jo crec que si hi ha dos grans
projectes i un és a les Illes Balears crec que serà de les primeres
vegades que tenim un d’aquests grans projectes. He vist un cas
a Madrid, un a Barcelona, un a Granada, un a Galícia, un a
Múrcia i mai no n’he vist cap a Balears i ara sembla que en
vendrà un per primera vegada. Benvingut sigui. 

Nosaltres intentam que a més no només sigui un per als
nacionals sinó que també els nostres hi puguin participar, a
posta totes les modificacions que s’estan fent. Crec que és una
bona notícia i no és (...), si resulta que ells en fan dos i un és
nostre jo crec que haurem tret més que mai de Madrid, en aquest
sentit, almanco en esports. No tot el que m’agradaria treure a mi
perquè a mi m’agradaria ajuntar Balears quasi amb la península
per deixar de tenir tots el problemes que tenim, però més que
una altra vegada sí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cañellas.

I.2) Pregunta RGE núm. 1063/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a serveis i activitats que es deixaran de
prestar per motiu de la crisi econòmica.

Per formular la pregunta RGE núm. 1063, sobre serveis i
activitats que es deixaran de prestar per motiu de la crisi
econòmica, intervé la diputada del Grup Parlamentari Popular
la Sra. Palau. Té la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller d’Esports, a
finals del 2008 en la presentació i el debat dels pressuposts per
al 2009 vostè comentava, en aquesta cambra, que la seva
prioritat seria mantenir el suport a federacions, clubs i
esportistes encara que això suposàs una supressió de prestar
altres serveis o de fer altres activitats. Recentment vàrem veure
en un mitjà de comunicació de Mallorca un programa nou -entre
cometes- que vostè presentava i que anomenaven Pla Cañellas
i que no sabem ben bé de què es tracta, no sé si és un pla de
feina intern per organitzar-se vostès o si conté algun
plantejament nou que inclogui iniciatives extraordinàries que
d’una simple llegida no les detectam o simplement és un format
excelAlent, un embolcall polit per d’alguna manera vendre millor
allò que estan fent, que és una cosa que és el Pla de subvencions
que ja fa molts d’anys que es fa i que, simplement, és una forma
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de presentar-ho amb un nou format que sembli més polit i més
consolidat.

El que sí quedava clar amb aquesta notícia és que, com
havia avançat ja vostè, aquest pla de subvencions estava tancat
i garantit i voldríem saber si per restriccions pressupostàries
això implicarà que la conselleria deixi de prestar altres serveis,
deixi de fer altres activitats i si vostè sap ja, a aquestes alçades
de l’any, quins seran aquests serveis i aquestes activitats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Té la paraula el Sr. Conseller per un
temps de deu minuts.

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

Bé, primer de tot, jo no he anomenat res Pla Cañellas, ho
sent, això va ser cosa del periodista que va fer l’entrevista que
li va posar Pla Cañellas. Miri, en deu minuts em costarà molt
explicar-lo, però si vol li ho explic. Els anys setanta, anys
vuitanta, principis dels anys noranta l’esport estava...la
configuració de l’esport té una espècie de piràmide, d’allà el
concepte esport base, perquè és la base de la piràmide. Què
passa? Doncs, i això ho veiem per exemple amb el meu pare
quan era jugador de futbol, què passa?, els nins feien esport a
classe d’aquella manera i els que destacaven una mica entraven
a jugar a l’equip del poble, de la ciutat -com mon pare que
jugava al Constància-, quan es casaven deixaven l’esport i es
dedicaven a fer feina dotze, catorze hores diàries, això era,
parlam dels anys quaranta, dels anys cinquanta, dels anys
seixanta, els que destacaven una mica jugaven en els grans
equips, pràcticament futbol perquè no n’hi havia grans coses,
n’hi havia alguns que es feien ciclistes professionals, i després
hi havia l’elit que eren precisament aquests que en vivien i
després es retiraven,  i quan ens passejam pels pobles de tota
Espanya podem veure les plaques o els monuments que
recorden a algun d’aquests esportistes, no?

Això sempre ha seguit, de fet la idea a mesura que l’esport
va collir una rellevància internacional va ser que si augmentam
molt la base, molts els nins que practiquen, arribarem a tenir
més esportistes d’alta competició. Òbviament, què passa?, els
nins que no servien deixaven l’esport, es dedicaven a altres
coses, a fer feina bàsicament, i parlam dels anys setanta o
vuitanta quan tothom sap el ritme de vida que es duia i les hores
que es dedicaven a fer feina. 

Bé, això amb modificacions de la societat a la qual comença
a haver-hi més temps lliure, comença a haver-hi un culte a la
imatge, la dona comença a fer esport, comença a haver-hi fins
i tot la famosa piràmide de Maslow a la qual es diu que les
necessitats bàsiques començaven per la supervivència fins al
final que s’arribava a l’autorealització, idò la societat actual la
mata, hi ha gent que té bulímia, hi ha gent que té anorèxia, que
per la seva imatge o per sentir-se integrats rompen les
necessitats bàsiques i això romp, no? Llavors, què passa?
Canvia la societat, però bàsicament és més necessitat..., lluitar
contra el sedentarisme, contra l’obesitat, etc., culte a l’estètica,
més temps lliure. I què passa?, que aquella piràmide es romp
totalment, ja no funciona. 

Hi ha gent que vol fer esport per a salut, hi ha gent que vol
fer esport de competició, no per estar a l’elit, sinó simplement
perquè li agrada competir els caps de setmana o li agrada
entrenar, hi ha gent que simplement vol participar a tornejos que
durin poc temps o que durin, però d’una manera més social, són
els famosos rànquings que ara estan molt de moda a tots els
clubs de pàdel, etc., als rànquings del seu club. Hi ha gent que
simplement vol fer activitat física o esport en pla lúdic, sortir els
caps de setmana a fer una diada cicloturística o pujar a la
muntanya a fer senderisme, apareix el trekking, o sigui es romp
aquella dinàmica. La gent quan es jubila té més temps lliure, hi
arriba més sana, llavors hi ha gent que es dedica a fer esport de
veterans o hi ha gent que quan arriba a l’elit, quan torna,
continua practicant l’esport a un altre tipus de competicions. Hi
ha l’esport d’integració, hi ha l’esport lúdic simplement de la
gent major, tothom ha vist exercicis per arribar millor a una
senectut, hi ha més estudis que parlen dels tipus d’exercicis que
han de fer a partir de segons quina edat.

Què passa? Que hi ha molts de tipus d’esport. Llavors,
nosaltres, amb el que va sortir l’altre dia al diari, el que
s’explicava és, per un costat hi havia la piràmide típica i per
l’altre costat, ja li ho enviaré, dimarts li ho duré i tothom que ho
vulgui... tot aquest nou mapa de la configuració de l’esport en
totes les tendències noves que hi havia i devora aquest mapa
també hi havia un tercer mapa, que era el mateix, en el qual
posàvem en verd les nostres competències directes, en groc les
nostres competències mixtes, simplement perquè la legislació,
la manera en què estan repartides les competències ha canviat
i ara això que el consell dugui l’esport base, sí, però, esport base
què és? He estat esportista d’elit i ara faig pàdel, és clar, no som
esportista d’elit de pàdel, òbviament, però si consideram
l’esport base fins als 16 anys, tampoc no som esportista de base
de pàdel i això que som novell. Llavors, què passa?, que sí, que
la configuració de l’esport dins les competències que estaven
repartides per aula ja no és el mateix, de fet es romp una mica
i hem de canviar. Tot el que dibuixàvem era tot el que era
competència nostra, el que era competència mixta perquè
consideràvem que ni els ajuntaments ni el consell ho assumien
totalment i òbviament el que nosaltres no assumíem, o sigui el
que era en vermell, per exemple esport per a tercera edat o
activitat lúdica pura i dura de 0 a 12 anys nosaltres no... Més o
menys feim aquest mapa, no?
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Després dèiem que la conselleria a través de la direcció
general influïa de set maneres distintes o intentava fer feina
sobre aquest mapa de set maneres distintes i una es deia el Pla
d’ajudes. Ajudes sempre se n’han donat, a l’esport, o sigui,
doblers sempre se n’han donat, ara se’n donen més, se’n donen
d’una manera diferent i es reparteixen d’una manera diferent.
Llavors... Sí, és clar que se n’han donat sempre, però d’aquestes
250.000 pessetes que em donaven anuals respecte al que es dóna
ara, ha canviat bastant. Llavors, el que presentàvem era una
nova manera de repartir i el que posàvem era tot el Pla d’ajudes
que al final sumaven 15,18 milions d’euros per a tot l’esport i
per què els donàvem i on els donàvem.

Cap on els donàvem? Mira, una manera de donar els doblers
és que tot el tema d’esdeveniments, tot el tema de patrocinis,
etc., es disminuïa moltíssim i es pujava precisament a ajudes a
federacions, ajudes a clubs, ajudes a esportistes individuals,
ajudes a entrenadors, però es començava també una altra
manera, o sigui això eren ajudes econòmiques que sempre s’han
donat, però a partir d’ara també es donaven un altre tipus
d’ajudes que eren les ajudes a la persona, no a l’esportista. Fins
ara quan un esportista feia esport se li donaven doblers perquè
feia l’esport i ja està. Ara, s’ha intensificat molt el tema de la
formació de l’esportista, de fet s’ha fet un institut d’estudis
secundaris i un institut d’estudis de batxillerat on s’han
implementat aules i s’han dotat millor, per exemple, hi ha zones
de descans etc., però després, perquè no només acabin a la
bàsica, s’han arribat a acords amb la Universitat. 

Amb la Universitat s’han arribat a tres tipus d’acord, un és
quan un atleta, un esportista vol seguir els seus estudis una
vegada que ha acabat els estudis de batxillerat a través d’uns
convenis que hem firmat amb la Universitat i d’un decret que
s’està ultimant i que està a punt de sortir i en què es titlla qui és
el esportista d’elit, idò hi ha un tutor a la Universitat que podrà
ajudar a canviar exàmens, a ajudar de fer de Ciceró dintre...
l’esportista amb les peculiaritats que té dins la Universitat
perquè pugui estudiar millor. Després, també perquè hi ha
esportistes que no volen fer la carrera, però diguem, hi ha
esportistes que el que volen fer és tenir un títol universitari o
seguir estudiant, conjuntament amb la Universitat hem creat un
màster, enguany és Wellness perquè això..., però prest ho
canviarem i serà de Turisme i Esport o gestió esportista, que era
més o manco allò de Wellness, el que passa és que era salut, bé,
ara Gestió de turisme i esport que és una cosa que diguem els
esportistes que vulguin ho podran fer gratuïtament i així els seus
estudis no es veuran minvats pel simple fet que hagin
d’entrenar. 

Després hem firmat distints acords amb la Fundació Adecco
i parlam amb la Conselleria de Treball perquè tota la gent que
no vulgui anar a la Universitat a través del tutor, amb totes les
ajudes que té, etc., entre els que no vulguin fer aquest màster i
es vulguin dedicar a fer feina, idò que tenguin pràctiques
remunerades a empreses o que tenguin la tutoria de tots els
assessors que té la Fundació Adecco que són els mateixos del
Comitè Olímpic espanyol i de la comunitat de Madrid, de
l’Ajuntament de Barcelona, etc, que també ja l’han firmat
perquè tenguin aquesta tutela. D’aquesta manera ajudam
l’esportista no només donant-li doblers, sinó també perquè es
desenvolupi com a persona preveient que algun dia deixarà de
ser esportista i es trobarà amb la crua realitat del món que és la
tornada. El que no volem és que tornin com joguines rompudes

que ha passat moltes vegades. Això és el que explicava l’altre
dia.

Llavors, coses que hem deixat de fer? Tot el que hem trobat
superflu a això. Coses que deixarem de fer? Miri, bàsicament
seran despeses de protocol, de publicitat, atencions
protocolAlàries, esdeveniments esportius, etc. Si va llegir el que
deia l’altre dia de la Copa Davis, deia sí la Copa Davis em
sembla fantàstic que vengui aquí, però no és una cosa d’Esports,
és una cosa de Turisme i ho haurà de pagar Turisme perquè no
té res a veure amb el nostre esport, encara que sigui esport. Bé,
idò sembla que a la Copa Davis Balears presentarà la seva
candidatura i no sortirà ni un dobler d’Esports, hi sortirà tot el
suport tècnic òbviament, però de doblers no en sortiran perquè
són aquestes coses que hem fet precisament per a aquests
15.800.000 euros, 15,8 milions d’euros que donam d’ajudes
directes econòmiques a l’esport.

El que sí li puc dir és que jo que he parlat amb directors
generals d’altres comunitats és la comunitat que més doblers
inverteix perquè aquest temps de crisi es mantengui, no? Seria
molt fàcil d’aquests 15,8 dedicar-ne 2 a la Copa Davis, 3 a dur
dues voltes ciclistes aquí, però deixaríem molta gent penjada o
baixarien les ajudes, no? Nosaltres no farem aquest tipus
d’esdeveniments, si vol que ho faci Turisme com ja he dit i
aquest tipus de doblers els aportarem a aquestes ajudes directes
a l’esport. Crec que a esdeveniments al final hi destinam
200.000 euros. De 15,8 només en destinam 0,2 a esdeveniments
esportius, això significa que va a l’esport directe i no només són
ajudes a equips, sinó que són ajudes a formació, ajudes per a
entrenadors, ajudes per a equips d’elit, etc. 

No sé si m’he estès massa, però és que era una mica
complicat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica la Sra. Palau..., no
vol fer ús del torn de rèplica, per tant no hi ha contrarèplica. 

Acabat el debat de les preguntes, agraïm al conseller i al Sr.
Gili la seva presència i li desitjam que millori la seva salut.

(S'escolten unes veus de fons)

Molt bé, moltes gràcies per la seva assistència.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 1563/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment dels compromisos contrets amb el Menorca
Bàsquet.

A continuació passam al darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm.
1563/09, presentada pel Grup Parlamentari Popular sobre
compliment dels compromisos contrets amb el Menorca
Bàsquet.
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Per defensar la proposició no de llei intervé per part del
Grup Parlamentari Popular el Sr. Gornés. Sr. Gornés, té la
paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sr. Presidenta. Faré una breu introducció per
tal de contextualizar aquesta iniciativa que presentam per a la
seva aprovació a la comissió. Just abans de les eleccions del
2007 l’anterior president del Govern, el Sr. Matas, es va
comprometre a pujar el finançament que fins llavors rebia el
Menorca Bàsquet per part del Govern Balear d’1 milió d’euros
a 2 milions d’euros. Com tothom sap el 2007 hi ha un canvi de
govern i just després de prendre possessió la directiva del
Menorca Bàsquet es reuneix amb l’actual govern per tal
d’explicar la situació del club i la necessitat que aquest club
necessita, tot explicant aquest compromís verbal de l’anterior
govern. De qualsevol manera, el Govern Balear no pressuposta
per al 2008 aquest milió d’euros extra tot i que a base
d’explicar, de convèncer i de pressionar, el Govern Balear acaba
posant damunt la taula aquest milió d’euros que el club ja havia
pressupostat, tot i que s’havia posat damunt la taula una vegada
acabada la temporada.

El conseller d’Esports per tant, compleix amb el seu
compromís, això és cert tot i que sigui tard, però no es ferma qui
ha de pagar les pròximes anualitats, les pròximes temporades
aquesta partida d’un milió d’euros. Arribam al juny del 2008 i
en pregunta parlamentària que vaig poder fer jo mateix ja
avisam que es pot tornar produir la mateixa situació i que bé,
com que estam al mes de juny, estam en fase de previsió i
elaboració del pressupost, idò que el Govern Balear pot tenir
aquesta previsió per tal d’incloure aquest milió d’euros als
pressuposts per a l’any 2009. El mes de setembre la llavors
presidenta del Consell Insular de Menorca, la Sra. Joana
Barceló, i el mateix Francesc Antich es comprometen també
verbalment -es comprometen també verbalment torn a insistir-
a pagar aquests dos milions d’euros. Un, a càrrec de la
Conselleria d’Esports i l’altre, diuen que mitjançant IB3 o
mitjançant Presidència o fins i tot es parla de Turisme.

A finals d’any el Partit Popular presenta una esmena als
pressupostos en el sentit de posar aquests doblers que com dic
la Sra. Barceló, actualment consellera de Treball, i el president
Antich havien dit que donarien al Menorca Bàsquet.
Evidentment com poden imaginar es vota en contra de l’esmena
i no s’inclou aquesta partida específica per al Club Menorca
Bàsquet. 

En una altra resposta parlamentària el mateix conseller
d’Esports diu que ell per a aquesta temporada ja ha satisfet el
milió d’euros al qual s’havia compromès, la qual cosa és certa,
totalment certa, però que de l’altre milió d’euros ell no en sap
res, que en tot cas hauria de ser o Presidència o la Conselleria de
Turisme les que haurien de satisfer aquests doblers. L’altre
crítica que neix paralAlela a aquesta indefinició, a aquesta
incertesa sobre els doblers és que el Club Menorca Bàsquet
evidentment amb la temporada més que començada, quasi
finalitzada, demana reiteradament reunir-se amb el president
Antich i amb els responsables del Govern de les Illes Balears
per tal de poder trobar una solució al pagament d’aquests
doblers. Amb l’espasa de Dàmocles que tenim ara el més de
març que hem de satisfer una part important de les nòmines que

es deuen, aquest milió d’euros és fonamental per a un club petit
que a base de molt d’esforç d’una gestió econòmica magnífica
i aconseguint d’alguna manera convertir un projecte esportiu en
un projecte emblemàtic de tots els menorquins, idò necessita
realment aquesta ajuda.

Casualment, perquè no deixa de ser una casualitat, estic
segur que és una casualitat, ahir o avui mateix crec que és..., sí
avui, ja surt una informació als diaris que el milió d’euros està
en via de solució, que el conseller d’Esports ha fet saber al
president José Luís Sintes que d’una manera o altra aquest milió
d’euros arribarà. El que vull posar en evidència aquí és que
reproduïm les mateixes passes que es van donar l’any passat i
que un club esportiu de l’envergadura i de la categoria del
Menorca Bàsquet no pot estar pendent d’aquestes incerteses
pressupostàries perquè necessita planificar amb moltíssima
precisió totes les despeses i els recursos econòmics amb què
compta.

Per tant, hem presentat aquesta iniciativa en el sentit de
constatar la manca de planificació i de voluntat política del
Govern de les Illes Balears quant a atendre els compromisos
contrets amb el Club Menorca Bàsquet, instar el president
Antich a rebre i a escoltar els representants del club esportiu de
manera immediata i instar el Govern a articular les gestions i els
processos administratius necessaris per tal de donar compliment
als compromisos pressupostaris contrets per part del Govern
Balear amb aquest club i evitar així la indefinició en què es
troba any rere any.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. En el torn de fixació de posicions en
primer lloc pel Grup Parlamentari Mixt intervé..., no intervé la
Sra. Marí. Per tant passam al Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds el Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens trobam front aquestes
proposicions en les quals sempre és dubtós saber fins a quin
punt un voldria poder donar més suport del que en determinades
ocasions permet el pressupost i hem d’estar també a les
explicacions i justificacions que permeti el Govern respecte al
que pot aportar en cada ocasió especial per exemple a un club
esportiu que juga ACB com és el Menorca Bàsquet i més en una
situació en què segurament necessita el suport. 

En realitat, la història l’ha contada ja el Sr. Gornés en bona
mesura. La veritat és que probablement ens hauríem de
comprometre a posar alguna proposta de llei a la qual es
prohibeixi fer promeses electorals en període previ a unes
eleccions com a mínim sense partida, amb partida sí, vull dir si
un fa un esforç que després pugui dir a les eleccions que l’ha fet
i el pugui explicar als ciutadans, però és que sense partida,
començar a fer promeses per totes bandes sense saber d’on treu
els doblers, la veritat és que és d’una frivolitat absoluta i d’una
manca de seriositat que després ens hem trobat en tantes de
promeses fetes que resulta difícil saber quina mena de rigor -ni
administratiu ni polític ni jurídic ni institucional- tenen aquesta
mena de frivolitats. 
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I és clar, creen unes expectatives, la necessitat les fa
convertir ja en un crèdit que s’incorpora directament com un
ingrés i un deute que es té. Només en algunes ocasiones, en
algunes de les coses paraulades el mateix Bàsquet Inca ara
Bàsquet Mallorca amb el CDEIB en deu tenir mitja dotzena, de
propostes d’aquesta mena que s’estan parlant encara, a veure
com es resolen. La veritat és que crec que haurem d’acabar
fermant que les promeses es fan amb partides pressupostàries,
que sapiguem d’on surten els doblers i que té un cost
d’oportunitat i aquest és el tema. 

Com ha recordat el Partit Popular va presentar una esmena
a aquest parlament que torna ser també una altra mostra de com
arribam a funcionar i que si no milloram aquest esquema
realment els debats esdevenen molt poc seriosos. Se’ns
demanava que baixàssim tots els ingressos, se’ns demanava que
baixàssim fins i tot el tema fiscal, però també les previsions que
hi havia, al mateix temps se’ns demanava una  munió de noves
despeses, per exemple aquest milió per al Bàsquet Menorca. És
clar, quan les coses no quadren, no quadren i resulta difícil
travar-ho. 

La veritat és que més enllà de quan es va pujar a l’ACB
que... gairebé 6 milions d’euros o 6 milions i mig , supòs que
tothom coincidirà que és molt difícil que el Govern hi arribi, el
primer era que a temporada ACB es va arribar a aquest milió
d’euros per part del Govern, que ha estat referent 1.100.000 a un
moment en què la veritat és les vaques anaven més grasses del
que en aquests moments tenen les finances públiques.

La temporada 2007-2008 el mateix Govern també va
mantenir el milió d’euros, la idea era el milió d’euros fins
aquesta cèlebre generositat preelectoral del Sr. Matas, la
consigna, la paraula i el pressupost que hi havia era aquest milió
d’euros. I aquest ha estat el que s’ha pressupostat per a la
temporada 2008-2009 i ja s’ha aportat.

És difícil per a un club de bàsquet emblemàtic, important,
que ha tengut unes virtuts molt importants per crear un ambient,
una base i una dinamització social, com és el Bàsquet Menorca,
hi ha d’haver un plus d’aportació pública com ha apuntat el Sr.
Gornés, també hi ha altres administracions compromeses amb
aquest finançament, el conjunt d’elles fins on ha d’arribar? Jo
crec que és una reflexió que s’ha de dur a terme, comprenc que
el Partit Popular ja vulgui avui sortir amb una proposta d’aquest
parlament, que sigui un increment molt notori per part del
Govern. Nosaltres entenem que és raonable que es continuï
parlant amb les distintes institucions, que es miri de trobar un
compromís, però en aquest moment aquella idea genèrica de
què fos un milió d’euros per part del Govern s’ha complit. Per
tant, aquest mínim està garantit i amb totes les dificultats
pressupostàries, que coneix perfectament el Sr. Gornés i si no
les coneix és perquè senzillament les vol ignorar, es fa aquest
esforç de mantenir aquest suport a l’esport. Ara, si es pogués
trobar alguna fórmula addicional, nosaltres ens hi sumaríem
encantats, no hi tendríem cap mena d’inconvenient. Comprenem
que és difícil i avui amb les dades que tenim, creim que no seria
prudent aprovar aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rita per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i
senyors diputats. Aquesta proposició no de llei que presenta
avui aquí el Partit Popular ha estat debatuda ja en el Consell
Insular de Menorca i ho serà després a l’Ajuntament de Maó, a
instàncies dels diversos grups institucionals del mateix partit
polític a cada una d’aquestes institucions. En el consell insular
va ser votada en contra i així mateix també anunciam ja
d’entrada el vot contrari del nostre grup en aquesta comissió.

I votarem en contra, com és obvi, no perquè estem en contra
de donar tot el suport que calgui a un equip que ha demostrat la
seva vàlua esportiva i a més, el seu poder cohesionador i
mobilitzador de la població. Per tant, no fa falta que després el
Grup Popular tregui aquesta conclusió i, si ho fa, la qualificarem
de demagògica. Votarem en contra perquè no estam d’acord
amb el plantejament que fa aquest grup tant a l’exposició de
motius, com a la part de les propostes. 

El Grup Popular precisament no pot demanar que el
Parlament constati la manca de planificació i voluntat política
del Govern de les Illes Balears a atendre els compromisos
contrets amb el Menorca Bàsquet. L’actual govern de les Illes
Balears va complir escrupolosament el compromís pressupostari
de la temporada 2007-2008 i fins i tot va complir el compromís
no formalitzat pressupostàriament que havia contret l’anterior
president del Govern, com ha explicat el Sr. Gornés, durant la
campanya electoral del 2007 i que es va pagar l’any 2008. Al
igual que es varen fer altres promeses electorals, com recordarà
el Sr. Gornés, per altres membres també del Govern del Partit
Popular en aquell moment, ara em ve a la memòria el cas de
l’òpera, etc., de les quals després s’ha hagut de fer càrrec el nou
govern de les Illes Balears. Per tant, jo crec que no podem
acusar l’actual govern de manca de planificació. Tampoc no
podem acusar-lo de manca de voluntat política. 

Senyores i senyors diputats del Partit Popular, per favor, els
menorquins encara recordam què va costar la participació del
govern anterior en la construcció del nou pavelló de bàsquet,
imprescindible per pujar de categoria. Recordam que l’esforç
aquella temporada 2005-2006, encara enfora de les eleccions, el
varen fer les institucions menorquines, l’Ajuntament de Maó i
el consell insular, governats pel Partit Socialista. El Govern de
les Illes Balears gestionat pel Partit Popular ni tan sols es va
comprometre a pagar una tercera part d’aquest pavelló, vostès
varen fer un aval i dels diners compromesos quan va entrar
l’actual govern, únicament s’havien pagat 12.000 euros. No,
precisament vostès no ens poden parlar de manca de
planificació, ni de manca de voluntat política, varen deixar els
seus compromisos sense pagar, el milió d’euros promès pel Sr.
Matas i el pavelló.
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Aquests deuen ser els antecedents de què parlen a
l’exposició de motius, que diu: “atès que aquesta situació
d’indefinició de manca de compliment de la paraula donada,
d’inoperància del Govern balear, no s’entén quan ja hi ha
antecedents sobre aquesta situació...”. Es refereixen als
antecedents del govern Matas? 

No podem votar tampoc a favor del segon punt que insta el
president Antich a rebre i escoltar representants del club de
forma immediata, i no perquè no s’hi vulguin reunir, sinó que
vostè creu que aquest parlament té competències per marcar una
agenda del president del Govern, a més quan és públic i notori
que al club no li està fallant el seu interlocutor natural que és el
conseller d’Esports? I, si no, mirin aquesta notícia del diari, “el
millón en vías de solución”. Resulta que el conseller d’Esports,
el Sr. Cañellas, ha assegurat públicament el manteniment d’1
milió d’euros, no només per a aquesta temporada, sinó també
durant dues més, fins i tot en el cas que el Menorca Bàsquet
baixi de categoria, per ajudar a tornar-lo pujar. Tot açò en un
moment molt complicat econòmicament i amb el deute que a
més va deixar el Partit Popular en aquesta Conselleria
d’Esports. 

Per cert, aquesta notícia a què he fet referència, no només
desmenteix la manca de planificació de la qual acusen l’actual
govern en relació al Menorca Bàsquet, sinó que a més ens
proporciona els arguments per votar en contra de la tercera
proposta de la proposició no de llei. La tercera proposta de la
proposició no de llei insta el Govern de les Illes Balears a
articular les gestions i els processos administratius necessaris
per tal de donar compliment als compromisos pressupostaris
contrets per part del Govern balear amb el club esportiu
Menorca Bàsquet, evident així la indefinició en què es troba el
club any rere any. Idò ja ho veuen, a aquest govern no li fa falta
que l’instin a planificar i a donar seguretat al club, ja ho fa tot
sol, per voluntat política d’estalonar el club.

Quant al segon milió extra, que supòs que és del que estam
xerrant per a la temporada 2008-2009, no hem vist que s’hagi
dit que no es vol pagar, a l’inrevés, s’ha dit que se cercarà la
manera a través del finançament de l’Estat. Per cert, els he de
dir que no tothom a Menorca, encara que sigui molta majoria,
clar, però no tothom veu amb bons ulls que es dediquin tants
d’esforços econòmics a un equip professional i d’elit, perquè
pensen que hi ha d’haver més equilibri en l’esport de base. I
aquesta diputada també pensava que el Partit Popular era
d’aquesta opinió, després de sentir a una de les seves diputades
no fa massa setmanes, a través de les seves preguntes al
conseller d’Esports. És evident que el Partit Popular utilitza un
doble discurs que depèn de amb qui vol quedar bé.

Per tots aquests motius, senyores i senyors diputats, que el
nostre grup votarà desfavorablement la proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Gornés, vol fer ús de la paraula?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Jo ho trob, Sra. Presidenta. És lògic que vostès no puguin
votar a favor d’aquesta proposició no de llei. Tenia la lleugera
esperança que almanco el darrer punt sí que el votarien a favor.
Mirin, supòs que no deu ser una frivolitat l’estat de patiment...
-no hi ha el Sr. Alorda ara-, perdó sí. Supòs que no deu ser
frivolitat l’estat de patiment a què sotmeten al Menorca
Bàsquet, amb la seva indefinició constant, supòs que no és
frivolitat donar compliment a la paraula donada. Supòs, per tant,
que deuen ser frivolitat les declaracions del Sr. Antich i la Sra.
Barceló, fetes el setembre de l’any passat, on es comprometien
a donar aquests 2 milions d’euros al Menorca Bàsquet. Va sortir
en premsa i ho va corroborar el mateix president del Menorca
Bàsquet. Per tant, aquestes dues declaracions deuen ser frívoles
d’aquests màxims responsables polítics.

Jo crec que la manca de planificació del Govern de les Illes
Balears en aquest sentit és més que evident, prometen 2 milions,
en planifiquen 1. Diuen que en donaran 2 i només en posen 1
dins la bossa. Que es treguin aquí arguments relacionats amb el
nou pavelló, bé jo també podria classificar com absolutament
demagògiques aquestes expressions, perquè vostès durant el
pacte de progrés i en el consell insular votaren reiteradament en
contra de la construcció d’aquest pavelló. Va haver de ser un
govern del Partit Popular el que desemborsés aquesta iniciativa
i que Menorca en un temps rècord, tres mesos, comptés amb un
pavelló perquè en cas contrari perdíem la categoria. I açò és
així. Si s’hagués pogut planificar amb prou temps aquest
pavelló, avui en dia tendrien unes instalAlacions esportives molt
millors que les que tenim ara i que compleix amb la seva funció,
tot i la pressa de temps.

Que el president Antich no s’ha volgut reunir amb els
representants de l’entitat, també és una constatació fefaent. En
diferents ocasions s’ha demanat aquesta reunió amb els
responsables polítics, amb els màxims responsables polítics del
Govern de les Illes Balears, però evidentment el president
Antich ha preferit reunir-se amb el president del Reial Mallorca,
dos dies després de sortir elegit, abans que amb una entitat que
passa per unes necessitats més que clares.

Nosaltres, senyores i senyors diputats, l’únic que volem és
el mateix que donen a un club, al Reial Mallorca, que juga a la
màxima categoria de futbol, Menorca té un equip a la màxima
categoria del bàsquet, a l’ACB i entenem que el tractament ha
de ser igual. I més, quan estam parlant d’una illa petita, on els
recursos són petits, però en canvi la resposta social en aquest
projecte esportiu és massiva. Jo crec que els menorquins, els
aficionats al bàsquet, els aficionats a l’esport, en definitiva, no
sortiran contents dels resultats d’aquesta proposició no de llei,
perquè d’alguna manera jo entenia que almanco es farien ressò
del tercer punt perquè és absolutament de justícia.
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Així i tot, crec que ens hem de felicitar que la proposició no
de llei s’hagi debatut avui, ja que almanco ha fet moure els
responsables polítics, perquè com ha dit la Sra. Rita i com he dit
jo abans a la meva intervenció, avui mateix surt en premsa, “el
millón está a punto de llegar”, o una cosa semblant. Bé ja
veurem si está a punto de llegar o no está a punto de llegar,
però és que si no arriba a final de mes, probablement arribarà
tard, perquè si els jugadors no poden cobrar, a veure com
arribam a final de temporada.

En definitiva, creim que sincerament perdem una oportunitat
molt interessant per al Menorca Bàsquet i realment és decebedor
que es donin segons quin tipus d’arguments sobre una iniciativa
que és necessària per a Menorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés.

Passam doncs a la votació de la proposició no de llei.

Vots a favor de la proposició?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots en contra 7; vots a favor 3.

Per tant, queda rebutjada la Proposició no de llei RGE núm.
1563/09.

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