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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?

Sembla que no hi ha substitucions.

Compareixença RGE núm. 6880/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
de l'Hble. Conseller d'Esports i Joventut, per tal d'informar
sobre la situació de les ajudes compromeses amb el Club
Menorca Bàsquet.

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui consistent
en l’escrit RGE núm. 6880/09, presentat per quatre diputats
membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
solAliciten la compareixença del Conseller d’Esports i Joventut
per tal d’informar sobre la situació de les ajudes compromeses
amb al Club Menorca Bàsquet. 

Assisteix el conseller d’Esports i Joventut, Hble. Sr. Mateu
Cañellas i Martorell, que ve acompanyat de la Sra. Antònia
Vidal i Feliu, cap de Gabinet. Per tant, té la paraula el Sr.
Conseller d’Esports i Joventut, Hble. Sr. Cañellas, per tal
d’informar sobre el tema objecte de la compareixença.

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

Moltes gràcies. Primer de tot bona tarda a tots els senyors
diputats. Un petit aclariment al principi i és el tema de les
ajudes compromeses. Aquest govern tenia 1 milió durant tres
anys, o sigui 3 milions d’euros, compromesos, a això ens vàrem
comprometre. Després, davant d’una solAlicitud del president del
Vive Menorca, al president del Govern i a Joana Barceló, que
tenien dificultats econòmiques i necessitaven un milió més per
no tenir tensions econòmiques, el president i Joana Barceló es
varen comprometre a fer el possible per donar aquest milió
extra. Era un milió extra, més 3 milions que sí que estaven
compromesos, però després quan es va dir que sobre aquest
milió es faria el possible, en part entrava dins aquest
compromís.

Bé, bàsicament per ara anava bé, perquè nosaltres amb IB3
ja tenim firmat els tres anys de cessió d’aquest milió d’euros i
aquest milió es lleva del meu pressupost, via el mateix sistema
que el Mallorca de futbol, rebran via patrocini a canvi de cessió
d’imatge i per poder entrar les càmeres allà dins, el milió que el
Govern tenia compromès al principi. I l’altre milió s’estava
cercant la millor manera que pogués arribar i que era un milió
que no havíem compromès per aquesta temporada. Vàrem venir
les dificultats econòmiques i a un moment determinat hi ha
hagut un retall a totes les conselleries que ens ha fet el conseller
d’Economia, i en aquest moment teníem més problemes per
saber d’on sortia el milió.

Com que nosaltres teníem molt de contacte amb el president
del Vive Menorca, ell ens deia que necessitava 2 milions
aquesta temporada, però que l’altre milió podia arribar com fos,
mentre arribàs, ell ja podia jugar. Nosaltres vàrem arribar a un
acord i era, com nosaltres havíem firmat els tres anys, les tres
temporades i amb els altres clubs que tenen aquest problema,
amb un acord que tenim amb els bancs, ens permet avançar
doblers, etc., si el milió sempre arriba, d’aquests 3 milions
tenim firmat i que el mateix contracte ja hem quedat amb els
bancs que serveix com a aval, els bancs així ho tenen, allò que
el president del Vive Menorca ens deia és que ell pot agafar el
milió de l’any que ve, passar-lo a enguany, que enguany no té
tensió econòmica, sempre i quan li assegurem el milió d’euros
l’any que ve, si enguany no es pot pagar, que no es pagui i per
què?, perquè ell així quadrat el pressupost i l’any que ve
l’assegura, el que passa és que ell volia assegurar el milió
d’euros.

Jo sobre això vaig xerrar amb Joana Barceló, simplement
perquè dins del Govern, per part del Partit Socialista és la que
té més contacte amb el Vive Menorca, perquè ha estat la
presidenta del Consell de Menorca, per arreglar aquest tema.
Després ens vàrem donar compte d’una situació nova, el tema
que el Vive Menorca en aquests moments a la taula ha descendit
o sigui no és a la categoria. Llavors una de les coses que
xerràvem i que el president del Vive Menorca i Joana, xerràvem
d’una manera per separat, perquè junts mai no ens hem reunit,
era a veure què passava amb el Vive Menorca, si el tractaríem
com un equip que ja no és d’ACB o entendríem que el Menorca
és alguna cosa més que un equip de bàsquet per a l’illa de
Menorca i el tractaríem d’una manera especial, perquè fins ara
tot el que havíem xerrat era pensant que mantendria la categoria
ACB. 

El Govern, encapçalat pel president i per la consellera
entenia que el Vive Menorca té unes circumstàncies especials
dintre de l’illa de Menorca i que hauríem de fer el possible.
Sobretot tenint en compte que fins dia 15 no sabrem si
descendeix o no, perquè hi ha dos equips que tenen molts
problemes econòmics per poder presentar tota la documentació
que ha de presentar un equip d’ACB. Llavors sobre això tenim
dos dissenys, el disseny normal, que bàsicament per al Govern
el més fàcil seria pagar els 3 milions..., o sigui firméssim la
pòlissa de 3 milions que nosaltres que només teníem per 1 milió
firmat amb IB3, ja ho hem posat en marxa i IB3 ja té la pòlissa
de 3 milions firmat, per a les tres temporades per permetre
aquesta flexibilitat davant els bancs que ens demanaven el
president del Vive Menorca i a més es firmaven un terç, un terç,
un terç durant aquests tres anys que queden per poder pagar el
milió extra. Llavors d’aquesta manera, la totalitat que es
firmarien serien 4 milions i amb aquesta relació que tenim amb
els bancs ells en podrien disposar com volguessin.

En el cas del descens, que es baixàs de categoria, el que ens
demanaven és que féssim el mateix esforç, no com a club, sinó
com a entitat especial de l’illa de Menorca, que només és
comparable pel percentatge de gent que mou en relació amb la
població que hi ha a l’illa, per la representativitat, per la
capacitat de comunicació mediàtica que té per a l’illa de
Menorca quant a turisme, etc., igual que el Mallorca. Bé,
nosaltres hem acceptat el mateix, farem exactament la mateixa
història, i bàsicament quan el Vive Menorca baixa de categoria,
es tornen uns doblers. Idò aquests doblers queden allà
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directament i el milió que faltava ve per aquesta via, queda
completat i no hi ha cap problema, de fet ja el tendrien enguany
en lloc d’esperar els tres anys. D’aquesta manera Menorca
tendria la possibilitat de fer un projecte d’illa, sense tenir
tensions econòmiques, i els 4 milions que se li han promès per
aquests tres anys de legislatura que quedaven quan vàrem
començar a xerrar els tendrien d’una manera o de l’altra. I
d’aquesta manera, a més, amb una possibilitat de poder fer una
planificació per si vol tornar intentar pujar o si es manté a la
categoria ACB, que per moltes coses que diuen i per la idea que
tenc jo de l’ACB, hi ha bastants possibilitats que el Menorca no
baixi de categoria per la dificultat econòmica que tenen altres
clubs. 

La dificultat econòmica dels altres clubs és precisament
perquè nosaltres ja ho havíem dit. Tots els clubs de les Illes
Balears tenen problemes perquè han perdut els patrocinadors,
però és que fora de les Illes ha passat exactament el mateix.
Nosaltres hem fet el possible, mitjançant aquest conveni a tres
anys en lloc d’un, els convenis amb els bancs i tot això perquè
que poguessin jugar, els hem donat una més de flexibilitat, no?,
i d’aquesta manera hem ajudat una mica més.

Aquesta és la situació que tenim ara. Avui vespre, Joana
Barceló, el president del Vive Menorca i jo sopam perquè que
tots tres tenguem clar i per veure com ho feim i per firmar
perquè no tenguem cap tipus de problema, tenint en compte que
tenim dues possibilitats i fins dia 15 no sabrem si el Vive
Menorca és un equip ACB o si és un equip de la LEB. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts, per tal que els grups puguin preparar o formular
preguntes. Els portaveus ...? 

Per tant, continuam. Per tal de formular preguntes o
observacions intervé en primer lloc el Sr. Gornés per un temps
de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, vull agrair la
seva assistència en aquesta comissió, per a una compareixença
que ha solAlicitat el nostre grup amb la intenció de clarificar al
màxim, una vegada més, perquè no és la primera vegada com
vostè sap que tractam aquest assumpte, sobre quina és la
implicació del Govern de les Illes Balears amb el que encara és
l’equip de bàsquet de l’ACB, almanco com ha dit vostè molt bé,
fins dia 15, encara tenim deu dies de marge per saber si aquest
equip es manté definitivament en aquesta categoria o no.

No cal recordar la importància que té per a Menorca aquest
club, crec jo que també per a les Illes Balears, que es compti
amb un equip d’aquesta categoria. El moviment socioesportiu
que suposa per a Menorca és innegable, tant respecte dels partits
que es puguin celebrar a Menorca, com per la motivació també
que suposa per a les categories infantils. No podem negar
tampoc els beneficis que per al turisme -ho ha apuntat vostè-
implica comptar amb un equip a l’ACB, tant per a la promoció
televisiva que açò comporta i de producte que també es fa a
cada un dels partits que es juguen a l’illa, com arreu de la

península; i en definitiva, en conjunt, que Menorca compti amb
un equip ACB entenem nosaltres que és molt beneficiós i
suposa el retorn amb escreix de totes aquelles partides
pressupostàries que les diferents administracions hi han invertit
els darrers anys. Nosaltres entenem que el benefici a tots els
nivells és molt superior a les inversions, a les ajudes que s’han
donat a aquest club. 

Amb açò vull deixar clar que els esforços de tothom, de
totes les institucions, totes sense excepció, començant per
l’ajuntament, passant pel consell insular i pel Govern de les Illes
Balears, han fet possible que almanco durant quatre anys el
Menorca Bàsquet hagi limitat a la màxima categoria i assolit les
fites esportives que s’han aconseguit -com dic- al llarg d’aquests
quatre anys. 

Però hi ha una cosa innegable, des de Menorca aquest
projecte, exclusivament des de Menorca, aquest projecte
esportiu no es pot assolir i aquest club necessita la implicació
directa, l’ajuda directa del Govern de les Illes Balears. Ja n’hem
ratllat altres vegades, sobre aquesta qüestió, sobre el
compromisos contrets o no contrets per part del Govern de les
Illes Balears. Jo entenc que de la seva responsabilitat directa es
deriva aquest compromís d’1 milió d’euros que, com ha explicat
vostè, s’ha canalitzat a través d’IB3 mitjançant la fórmula
administrativa que vostès han cregut oportuna, i és una fase que
tenim coberta. Però la previsió del club era comptar amb 2
milions d’euros per part del Govern de les Illes Balears, com
vostè sap també, i aquest compte, aquesta previsió
pressupostària, millor dit, no s’hauria contemplat si per part del
club, entenc jo, no haguessin adquirit el compromís per part del
Govern de les Illes Balears que aquest milió d’euros, és a dir,
sumant un total de 2 milions per any, millor dit per temporada,
no arribés. 

És a dir, en el meu entendre seria molt arriscat, molt
agosarat per part de la directiva del club assumir que el Govern
de les Illes Balears els donaria 2 milions d’euros, quan ara
mateix només en tenim assegurat un. Més que res perquè el
navegar d’aquest club s’ha caracteritzat sempre per l’ajustament
econòmic a les necessitats i a les previsions pressupostàries,
sempre s’ha mirat molt el duro, d’on sortia i com es gastava, i
a no ser que vostè tengui notícies que nosaltres no sapiguem,
nosaltres tenim aquesta percepció que s'ha fet una molt bona
gestió econòmica i que aquesta previsió pressupostària és la que
és perquè així confiava la directiva.

Vostè sap que nosaltres el darrer any, al llarg de tota aquesta
temporada hem insistit via preguntes, fins i tot mitjançant
proposicions no de llei, que és necessari que el club compti,
confiï i pugui assegurar aquesta previsió pressupostària per tal
de poder pagar els jugadors i per tal de poder desenvolupar de
forma correcta la seva temporada esportiva. No només aquesta,
que sí s’ha de cobrir, tot i que ja l’haguem acabada, sinó també
en previsió del futur. Nosaltres pensàvem que s’hauria pogut
planificar millor aquesta previsió pressupostària per donar -com
dic- tranquilAlitat al club.
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És cert, ara aquest club està en una situació d’impasse, és a
una espècie de limbe per si quedam a l’ACB o si baixam a la
categoria LEB. Però, entenc jo, i amb açò no vull dir que
m’erigeixi en portaveu del club, que no, però entenc jo que
donaria tranquilAlitat al club saber -ho ha apuntat vostè
lleugerament- el futur què implica: si baixam es mantindran els
mateixos compromisos, es reduiran?, quina és de qualque
manera la voluntat del Govern de les Illes Balears, tant si el club
es manté, com si el club baixa a LEB. Torn insistir, és important
la implicació de totes les institucions perquè aquest projecte
pugui sortir endavant.

El futur que s’albira té algunes ombres. Per exemple, el
Consell Insular de Menorca ja ha anunciat una retallada de
100.000 euros, no és una retallada unilateral cap a aquest club,
sinó els clubs que juguen en categories superiors, el volei i crec
que també el Jovent d’Alaior, sembla que sofriran una retallada
en les seves previsions pressupostàries per part del Govern de
les Illes Balears, perdó, del consell insular. Ens preocupa que
açò pugui tenir un efecte dòmino i que les diferents institucions
que hi donen suport, tot adduint la situació de crisi que patim,
repercuteixin també amb baixades pressupostàries.

Per tant. Sr. Conseller, nosaltres no venim a passar avui
comptes aquí. L’únic que li volem fer arribar és que sigui
conscient vostè de la importància d’aquest projecte esportiu,
especialment, sense que açò vulgui dir que restam importància
al Club volei i als altres equips que militen en lligues superiors.
És un cas especial perquè en aquest cas concret hi ha 1 milió
d’euros que el club necessita i que com vostè ha reconegut avui
aquí, no es troba la fórmula definitiva per tal d’implantar-lo i
que aquesta quantitat de 2 milions d’euros per temporada que
necessita aquest club, que de qualque manera ells entenen que
s’havia compromès, sigui definitiva.

Per tant, jo entenc de les seves paraules, he comprès molt bé
el disseny que vostès han fet per salvar aquesta temporada, però
jo entenc que és una solució provisional de qualque manera, una
solució provisional per cobrir aquesta temporada, entenc que
necessiten guanyar temps per veure si el club queda
definitivament a la LEB o es manté a l’ACB, per tal de
definitivament dissenyar, planificar, programar la solució
definitiva.

Per tant, Sr. Conseller, totes aquestes qüestions que li he
plantejat, especialment el futur, ja que sé ratllar de futur en
algunes ocasions és difícil, però crec que a tots els diputats
d’aquesta cambra i especialment a tota l’afició els reconfortaria
poder sentir que el Govern de les Illes Balears estalona d’una
forma definitiva, amb les mesures que siguin pertinents, aquest
projecte esportiu per tal que Menorca -com dic- no perdi una
iniciativa esportiva que ha costat molt de consolidar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller, vol contestar
individualment a cada portaveu o ho farà conjuntament? Molt
bé. Per part del Grup Parlamentari Mixt no hi ha intervenció.
Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, el Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull donar la
benvinguda i les gràcies al conseller per aquesta compareixença,
complint evidentment el requeriment del Grup Popular per
donar-nos explicacions, que en bona mesura també s’havien
precisat amb altres instituts parlamentaris, com són les
preguntes que s’havien aclarit, però ara hem vist una radiografia
del moment actual del Vive Menorca. 

Per part nostra ara no entraré en el debat global que ens
encara aquest tipus de reflexions, sobre els doblers públics i
l’esport professional, el moment de la crisi i quines
repercussions això hi pot tenir. Record quan el Bàsquet Inca va
pujar a EBA, l’esforç que es va trobar, extraordinari, de 6
milions de pessetes de l’Ajuntament d’Inca, 6 del consells i 6
del Govern Balear que semblava que rompíem un sostre de
suport públic amb doblers en aquell projecte i la veritat és que
en 10 anys, en 12 anys aquests paràmetres realment s’han
romput.

En qualsevol cas i tenint en compte aquestes dificultats,
també des del nostre grup li volem expressar, com s’ha fet i com
vostè mateix ha reconegut, la importància emblemàtica
indiscutible que té el Vive Menorca per a l’illa de Menorca. En
aquest sentit i en la reflexió global que no pot ser que tots els
esports o totes les manifestacions d’èxit es representin a
Mallorca i, dins Mallorca, a Palma, sinó que hem de trobar les
maneres que tots els condicionants de caràcter demogràfic, de
caràcter geogràfic que té la comunitat doncs precisament el
Govern, des d’un punt de vista de solidaritat interterritorial, els
ha d’afrontar i no ha de condemnar per uns paràmetres
específics, sinó que al revés ha de trobar les maneres que els
doni ales. Això tendrà sempre uns marges, difícilment hi pot
haver dos equips balears a ACB o... les possibilitats que tenim,
però en aquest cas crec que el projecte d’èxit que ha representat
el Menorca necessita un tractament especial i estam satisfets
d’haver sentit que vostè, això, ho té present. El fet de com es
concreti, evidentment ho deixam a les possibilitats que tenguin,
però aquesta sensibilitat hi és, crec que s’ha demostrat. 

Vostè mateix ja ho havia apuntat, l’he sentit dir en aquesta
comissió que el compromís d’intentar mantenir la mateixa ajuda
tant si es manté a ACB com si no, voldríem que sí que ho fos,
que evidentment tenguem un equip dins ACB, però cercar les
fórmules sempre perquè hi hagi aquesta solidaritat i que a
Menorca en aquest moment ha estat el gran projecte el bàsquet,
però en qualsevol cas i en altres indrets aquesta filosofia de
poder tenir aquest referent i que té aquesta massa social que no
és un punt d’elit com hem tengut a vegades a Mallorca o a
altres, un gran equip, però que no té força social, sinó que hi ha
una piràmide realment solvent darrera. Crec que això s’ha de
potenciar i en la mesura possible tots hi som darrera. 
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Per tant, des del nostre grup, el volem encoratjar a trobar una
solució a aquestes demandes i, en les mesures que permet la
conjuntura que vivim, doncs a donar sortida a aquest projecte
esportiu en les màximes garanties.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Partit Socialista té la
paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Benvinguda i moltes gràcies
al Sr. Conseller i a la seva cap de gabinet. Li agraïm molt el fet
que sempre està molt ben disposat a venir aquí a explicar la seva
política encara que, fins i tot a vegades, ja és un pot repetitiu.

En aquest cas del Menorca Bàsquet ja ha vingut moltes
vegades també en aquesta comissió, tenim aquesta sensació,
no?, que a vegades hi ha temes en aquest parlament, els veim
una vegada i una altra. Una companya nostra, fins i tot diputada,
sol dir que és el efecte déjà vu, no amb aquests temes només, Sr.
Conseller, sinó que també amb altres temes més. 

La setmana passada fins i tot vaig tenir ocasió de dir sobre
un tema d’educació que ja l’havíem vist primer a comissió,
preguntes a la consellera, després una proposició no de llei,
després una compareixença que ja allò que faltava era una
interpelAlació i una moció al Ple. Esperem que aquesta vegada
ja hagi quedat aclarit i no sigui necessari tot aquest procés,
perquè precisament li volia explicar -no sé si ho sap- que dia 19
de març ja vàrem tenir ocasió de debatre a aquesta mateixa
comissió una proposició no de llei presentada pel Grup Popular
que primer demanava que es constatàs una manca de
planificació i voluntat política del Govern de les Illes Balears a
atendre els compromisos contrets amb el Menorca Bàsquet.
Després instava el president del Govern de les Illes Balears a
rebre els representants d’aquest club de manera immediata i
finalment a complir els compromisos pressupostaris contrets per
part del Govern Balear amb el Menorca Bàsquet per tal d’evitar
la indefinició en la qual es troba aquest club.

Evidentment, vàrem votar en contra d’aquesta proposició no
de llei perquè no vam considerar ni que hi hagués manca de
planificació, quan aquell mateix dia havíem vist que s’havia
arribat a un acord de finançament per tres anys -que vostè ha
repetit avui- tant si es mantenien a la categoria com si baixaven.
També consideràvem que havien estat ben atesos pels
representants polítics a les institucions i sobretot consideràvem
que no era cert que els compromisos no es complissin quan fins
i tot s’havia pagat un milió d’euros compromesos de paraula pel
Sr. Matas, que no va deixar cap apunt pressupostari. Vull dir
que aquesta queixa actual que es concreti, que es quedi fermat
aquest milió d’euros més, no van fer el mateix amb el
compromís de l’anterior president del Govern.

El compromís per tant, del milió d’euros per a cada any s’ha
complert. No es pot dir que no i el milió d’euros addicional i
fora de pressupost que demanava el club, comprenem que és
més difícil i que ha de ser més lent a la força perquè no està
pressupostat, però que encara no hi ha motius per pensar que no
s’hagi de fer.  

El nostre grup considera també important que es doni suport
a aquest club menorquí i estam contents de sentir confirmar
aquestes notícies i de sentir anunciar que s’ajudarà el Menorca
Bàsquet com s’ha fet fins ara, perquè efectivament al marge de
ser un equip esportiu és un fenomen social dins la nostra illa.
Gent tant de l’esport com persones que mai no han estat entorn
a l’esport segueixen els seus partits, persones que mai no havien
mirat un partit del que fos per la televisió ara se’l miren i és
curiós, és d’admirar -ho dic perquè ho vist amb els meus ulls-
com els dies que juga el Menorca tots els aficionats fan cua
disciplinadament davant el Bàsquet Bus, que és un altre
fenomen també que s’ha establert a l’illa per arribar fins al
pavelló i són persones de tota classe i condició, de totes les
edats. Totes amb un desig comú i és que guanyi el nostre equip,
perquè és un equip de tota l’illa. No hi ha rivalitats, hi ha una
cohesió darrera, fins i tot ni tan sols hi ha la rivalitat de Maó-
Ciutadella en aquest cas.

Ara, el que comprenem també són les dificultats actuals. És
un moment que no és bo, totes les institucions tenen una manca
d’ingressos i per tant, han hagut de fer retallades. És per aquest
motiu que pensam que sí, que hem d’ajudar el bàsquet per allò
que representa, però que l’esport a l’illa no és només el
Menorca Bàsquet, hi ha altres equips, hi ha persones que també
posen en dubte que s’hagin de gastar tants de doblers en aquest
equip i s’hagin d’oblidar els altres. 

Ara, consideram que el Menorca Bàsquet a part de la seva
feina esportiva de primera fila també compleix aquesta altra
missió social, no només de cohesió sinó també esportiva amb
programes d’ajuts, també hi ha altres clubs (...) entrenadors etc.,
el Jovent d’Alaior o l’Interesport Ciutadella o tenen acords
també amb escoles i també han passat ara de 8 a 16 equips de
categories base.

Per tant, Sr. Conseller, nosaltres també des del nostre grup
li demanam que tengui aquesta visió amb l’equip del Menorca
Bàsquet. Gràcies.

LA SR. PRESIDENTA:

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

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

Primer de tot, moltes gràcies pel to de les distintes
intervencions que hi ha hagut. Sembla que hi ha una cosa que és
unànime i és la importància d’ajudar el Menorca Bàsquet com
a equip -diguem- que és més que un equip per a l’illa de
Menorca. 
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Per allò que he vist el gran dubte o el problema que hi pot
haver o el bessó d’aquest assumpte és saber què és el que es va
comprometre. Directament, a allò que em vaig comprometre va
ser un milió, un milió i un milió. Això sembla que tots tenim
clar que està resolt i que hi ha una manera que es financiï i ja
està. A més, de la manera que el Vive Menorca volia que era,
diguem, el mateix sistema que s’emprava per al Mallorca de
futbol perquè d’aquesta manera evitàvem el problema de la
subvenció i haver de justificar amb facturetes, etc. D’aquesta
manera és molt més net, molt més ràpid, (...) publicitari i prou.

Llavors, hi va haver una reunió, a la qual jo no hi era, hi
havia el president del Govern, Joana Barceló, en aquell temps
la presidenta del Consell de Menorca, i el president del Vive
Menorca. En aquesta reunió es va parlar d’aquest famós milió.
El que passa és que he parlat amb els tres, bé el que el Partit
Popular em diu és que es va comprometre un milió, un milió, un
milió extra per a cada temporada. Això, ho he demanat i ningú
no m’ha dit això. El que em varen dir és que s’intentaria, i les
tres persones han coincidit, de totes maneres avui ho puc tornar
demanar, i sempre que he tengut reunions posteriors hem parlat
d’un milió d’aquesta temporada, perquè no sortien ens números,
però no un milió, un milió, un milió, tant el president com Joana
com el president del Vive Menorca sempre hem parlat que era
un milió extra d’aquesta temporada i que no s’havia
compromès, sinó que s’havia dit que es faria l’esforç perquè es
tengués.

Llavors, és clar, això és el que a mi no em quadra. Els
moviments que he fet i la solució que he anat  cercant -bé, quan
dic jo dic jo i el meu equip- ha estat per donar sortida de la
manera més fàcil al milió d’aquest any. A posta allò de firmar
el crèdit amb el banc perquè ells poguessin disposar del milió de
l’any que ve si l’any que ve nosaltres els podríem donar el milió
i que no tenguessin el problema aquest, no?, però sempre era un
milió. 

En cap moment, ningú no m’ha dit que eren 2 milions per
temporada, sumant el meu i l’extra. A més, jo no hi era, a
aquesta reunió, només hi eren tres persones i el que m’han dit
ha estat això. Llavors, el moviment que he fet ha estat per a
això. En cap moment cap dels tres no m’han dit una cosa
distinta, llavors, els moviments són aquests. Sobretot perquè...,
nosaltres -i a més els que estam més en contacte amb el món de
l’esport- el que tenim clar és que enguany passarà alguna cosa
en el món de l’esport, engany i l’any que ve passarà alguna
cosa. Crec que un equip que val 100 l’any que ve es podrà fer
amb 60, perquè així com dic que els nostres han tengut
problemes econòmics en pressuposts, els de fora també i estam
en contacte amb els altres clubs, amb els altres directors
generals i estan bastant nerviosos. De fet, el que li passa a
l’Obradoiro i el que li passa al Fórum Valladolid és que no
tenen doblers, és que ningú no els en dóna. L’Obradoiro, el
problema que té és que la Junta li dóna un milió i mig per tres
anys, i nosaltres parlam de quatre per tres anys, la diferència
entre nosaltres i la Junta i això que les nostres illes sempre estan
com a diguem a la cua de tot en aquest sentit.

Per allò que sé i per allò que se m’ha informat, la solució
l’hem cercada. Si vostès em diuen que eren 2 milions, no tenc
aquesta informació, ningú no m’ha dit el contrari, he solucionat
el problema que teníem. Llavors, bé, avui vespre tenc aquesta
reunió i de fet, quan he parlat amb el president del Bàsquet
Menorca, parlàvem de 4 milions per a aquestes tres temporades,
no he parlat de 6 milions amb ell. No sé si ell feia comptes dels
altres 2 milions després o deia “anem a assegurar aquest milió
i després ja veurem què passa amb els altres”, però he parlat de
4 milions i he parlat de 2 milions per a aquesta temporada i 3
milions en total de la conselleria.

Bé, el fet que..., aquesta és la diferència, no?, no arreglaré
una cosa que en teoria... ,si ja ens vàrem comprometre a un
milió, jo dels altres 2 milions ja no en sé res, perquè ningú no ha
parlat mai.... o sigui, ningú no m’ha reclamat mai aquests 2
milions.

La manera en què ho hem solucionat ha estat aquesta. Crec
que..., ens hem sabut moure o entre tots hem fet l’esforç -
l’entitat de crèdit, el bàsquet, el Govern, la conselleria- per
cercar una solució perquè els 2 milions arribassin enguany
encara que fos avançant-los, que després arribaran, etc., però si
està firmat, està pressupostat, no hi ha cap problema.
L’important és que els problemes dels equips se solucionin.
Com? Després, bé mentre sigui legal idò, intentar que se
solucionin. Crec que és una cosa que hem aconseguit per a
aquests 4 milions dels quals parlàvem.

Sobre que el Consell de Menorca baixi el 15%, hem dit que
hem fet un gran esforç per mantenir les ajudes, de fet hi ha clubs
que han augmentat les ajudes. Fa un moment parlàvem fora de
comissió que una modalitat de clubs, que són els clubs d’esports
individuals que en un moment donat participen com a equip,
tenien ajudes suficients o hi havia equips que no en tenien, i
hem aconseguit posar-ne. Tot això ha estat a base d’un esforç
d’estalvi en altres partides. A vegades se’m diu “no has fet això,
has deixat de fer això”, però jo els doblers d’algun lloc els he de
treure. Hem prioritzat repartir molt a molta gent distinta per
intentar aguantar això i intentar llevar altre tipus de despesa que
vèiem que no era tan finalista o que no ajudava a tanta gent i
hem donat prioritat a això. A posta hem pogut fer aquestes coses
i a posta, aquest 15% que Menorca baixa, nosaltres el
mantenim.

Ja vos dic, el problema és que els equips sortiran més barats
perquè és que no poden pagar tant, s’havien disparat, hi havia
nòmines de jugadors que eren astronòmiques i jugaven no a
primera divisió, sinó a segona i a tercera, però és que a més no
estaven ni en equips nacionals i cobraven 100.000 euros,
120.000 euros, era desproporcionat, no? Supòs que ara es
tornarà a la normalitat, a posta vàrem dissenyar aquesta política
d’ajudes, d’aquesta manera, si els nostres equips aguanten, no
s’endeuten per aguantar aquests anys de crisi possiblement
després, amb les ajudes que els donam, ja tendran capacitat
competitiva. Aquesta era la nostra idea.  Nosaltres vàrem treure
la normativa aquesta, donàvem el que s’havia guanyat a la pista.
Si algú volia anar cap enrere per no endeutar-se ho podia fer i
hi ha equips que han optat per això i se n’han adonat que una
vegada que havien anat una passa enrere en les mateixes ajudes
per no endeutar-se, com tots els equips van endeutats, es troben
una altra vegada a primera amb els mateixos doblers i sense
deute. Per què? Perquè han aconseguit no entrar en aquesta
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dinàmica de fixar, fixar, fixar, endeutar-se, endeutar-se. Bé, hem
intentar fer això. Hi ha altres comunitats que vénen a ensenyar-
nos a veure com ho hem fet per..., bé, per veure quina solució
trobam perquè allò del finançament dels clubs d’elit és una cosa
genèrica.

Volia matisar una cosa, l’esport d’elit, els clubs d’elit no els
donam només perquè competeixin a nivell de categoria
nacional, una part molt important dels criteris que els donam,
dels doblers que els donam, és en funció de les categories
inferiors que tenen perquè entenem que si un equip fa feina, si
un equip és d’elit i crea afició dins un indret, si té categories
inferiors, fa que hi hagi molts de nins que es dediquin a aquest
esport per l’efecte mediàtic que té el mateix esport. D’aquesta
manera no només amb els doblers estam patrocinant (...) sinó
també patrocinam una acció social, dinamitzadora dins la
joventut que fa que els nostres joves tenguin alguna cosa a fer
a més amb un referent, que són uns equips d’elit que
competeixen i que cada quinze dies els van a veure.

Cosa distinta és el Vive Menorca i el Mallorca de futbol on
el que intentam és aprofitar no només aquest efecte mediàtic,
social per -diguem- promocionar l’illa a fora per un costat, a la
vegada d’aquest sentiment d’afició, cohesió, d’illes o de
representació d’illes que crec que en aquest moment són els dos
únics equips que ho fan perquè els altres són més petits, els
altres a posta estan en una altre tipus de categoria fent això -
igual que tots estaríem d’acord- sense diguem agreujar aquests
equips no tan mediàtics, no tan aglutinadors, no tan més que un
club per dir-ho d’alguna manera com poden ser els altres equips,
als quals respectam i òbviament tenen un sistema de repartir els
doblers de la manera més justa que hem trobat.

Això és la contestació a les seves intervencions. Els 2
milions aquests, en cap moment... i a més cap de les tres
persones que han assistit a aquesta reunió mai no m’han parlat
que fossin 2 milions per temporada, em parlaven tota l’estona
d’1 milió més aquesta temporada. Com a conseller, m’he mogut
per solucionar aquesta situació i trobar una manera digna de les
circumstàncies econòmiques que envolten tant el sistema de
crèdit com el sistema econòmic de la conselleria i del Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Estic content que tots els
partits polítics que han intervingut hagin coincidit que el
tractament al Menorca Bàsquet hagi de ser un tractament
especial per part de les administracions. Ho dic perquè a
vegades hem sentit, en forma d’algun subtitular, que era un
esport d’elit, que es demanaven molts de doblers en segons quin
tipus de categories, que les categories inferiors sofrien..., bé,
enteníem que són coses absolutament reparades.

Sr. Conseller, si reiteram temes en seu parlamentària en les
fórmules que creim oportunes, primer és per una fórmula de
mètode, mitjançant preguntes escrites, preguntes orals,
proposicions no de llei per tal d’impulsar d’alguna manera
aquelles iniciatives que entenem que estan en via morta o que
no es duen a terme o sobre les quals no estam d’acord. Entenc
que no agradi a alguns partits polítics que es reiterin, que es
facin evidents aquestes mancances de govern, però tenim tot el
dret a formular les vegades que faci falta tot aquell tipus
d’iniciatives que creguem pertinents.

S’ha fet una referència a l’anterior govern, a la promesa
d’aquells famós segon milió d’euros en temps del president
Matas, jo vull que consti en el Diari de Sessions que estic ben
segur que si el Partit Popular hagués pogut formar un govern
estic segur que aquest segon milió d’euros s’hauria pressupostat
perquè nosaltres complim la nostra paraula i estic segur que no
parlaríem, avui en dia, d’aquesta qüestió.

Sr. Conseller, si parlam de dos milions d’euros quant al
finançament, vostè ho ha dit, vostè ha dit que les opinions que
ha pogut recaptar, ha dit literalment, que tots coincideixen que
es faria l’esforç per tenir aquest milió d’euros, ho ha dit així
literalment, es faria l’esforç per tenir un milió d’euros extra,
independentment del que vostè ha compromès que ha complert,
com ha dit. La percepció que hi ha, la percepció social que hi ha
respecte d’aquesta informació, és que el Govern de les Illes
Balears donarà aquest milió d’euros, i el club compta amb
aquest milió d’euros i si no, digui’m vostè si finalment no es pot
aconseguir aquest milió d’euros extra quina repercussió per a
aquesta temporada pot tenir per al club aquesta falta d’un milió
d’euros, si és que m’ho pot dir.

Fa molta estona que en parlam, des de setembre parlam
d’aquesta qüestió, i que nosaltres avisam que el club compta
amb aquest milió d’euros i aquesta percepció hi és, i jo no sé
quines converses ha tengut vostè amb el president d’aquesta
reunió, però la percepció social i el que han transmet els mitjans
de comunicació al respecte és que aquest milió d’euros
finalment s’aconseguiria i jo no voldria caure en aquella axioma
falAlaç que el polític que diu "sí" i que realment vol dir "potser"
i d’aquell polític que diu "potser" i que realment vol dir "no".
Crec que les coses s’han de dir clares, Sr. Conseller.

Esper que el sopar d’avui vespre sigui bo, esper que de
postres pugui anunciar vostè que aquesta ajuda extra es pot
consolidar, per enguany, per tal que el club pugui assumir els
seus compromisos econòmics, m’és igual que avui no ens doni
la resposta definitiva en seu parlamentària perquè em conform
que demà matí puguem llegir als diaris aquesta bona notícia de
l’atorgament d’aquest milió d’euros extra hagi fructificat, i
esper que fructifiqui avui vespre. Ja li dic, Sr. Conseller, entenc
que vostè no ho pugui anunciar avui aquí en seu parlamentària,
però torn a insistir si demà o demà passat els mitjans de
comunicació recullen que el Govern de les Illes Balears fa
aquesta passa valenta quant al finançament del Club Menorca
Bàsquet, el felicitarem a vostè i a la seva gestió perquè entenem
que aquí, per damunt dels interessos dels partits, hi ha un interès
social, un interès general on molta gent de Menorca demana un
esforç dels polítics per tal que ens posem d’acord per poder
desembossar una qüestió que fa massa estona que està
enganxada.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Alorda? Sr. Conseller, té la paraula
en torn de contrarèplica.

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

El milió extra d’aquest any ells ja ho varen disposar, la
fórmula que hem cercat ha estat, per un costat, firmar el milió
extra d’enguany que es pagarà d’una manera determinada, no
sabem si en tres passes o en dues, això és el que hem de decidir
avui vespre, però nosaltres ja hem firmat l’aval per tres milions
a donar en tres anys distints, i l’entitat bancària, que no sé
quines de les dues és de les que empram, ja li pot donar el milió
extra, és a dir enguany pot disposar de dos milions. L’any que
ve pot disposar d’un altre milió, perquè són tres, i després el
tercer any, per dir-ho de qualque manera, ja el milió extra famós
ja el té també perquè es pagarà abans que passin aquestes coses.
Els quatre milions estan concedits, a més, de tal manera que ells
puguin jugar (...) què es poden gastar perquè l’avalador és el
Govern, això és com ho hem fet nosaltres per això i va ser fruït
que les entitats ens demanaven que nosaltres fóssim avaladors
per ells poder tenir pòlisses de crèdit per poder jugar amb aquest
doblers.

Demà el matí el president del Menorca Bàsquet té la reunió
amb el director d’IB3 perquè els nostres serveis jurídics ja han
acordat amb els serveis jurídics d’IB3 la fórmula per firmar
aquest protocol a tres anys perquè ells puguin disposar del crèdit
i puguin jugar amb la flexibilitat. Si aquest milió se’l gasten
enguany doncs tendran un milió menys a la pòlissa que després
es pagarà quan els doblers extres del Govern arribin, que primer
depèn de les partides financeres que han d’arribar de Madrid,
segons m’han dit, i que s’acaben de negociar.

Realment el milió extra d’enguany, amb la reunió d’avui
vespre i amb la reunió de demà, està arreglat, per què?, perquè
s’avança, és veritat, nosaltres en donam tres i el Govern,
diguem, la conselleria dóna tres i el Govern en dóna un. Què
passa? Que si dels tres milions enguany es gasten dos en falta
un, que aquest era el gran dubte que hem vist, però si hi ha el
contracte firmat de l’altre milió extra, que avui és el que hem
d’arreglar, veure com és la millor manera, ja el teniu recuperat,
per l’altre costat. El problema és que es firmassin els tres
milions i no es firmàs el milió extra. El milió extra crec que la
millor manera és un terç, un terç i un terç, o sigui, 333, 333, 333
que va dir que era d’aquesta manera que es podia fer o una cosa
d’aquestes. Això si no hi hagués el finançament extra, si hi ha
el finançament es troba la manera doncs es paga el milió
directament. 

Això sempre i quan el Vive mantengui la categoria, si el
Vive no manté categoria com que nosaltres recuperam de l’ACB
doblers ja els deixam directament dipositats en el club que és el
millor lloc. Desgraciadament seria que dia 16 ho tendríem
físicament que esperem que aquesta fórmula no s’hagi d’emprar
perquè jo no tenc, o sigui, em sembla que ens tornen entre un
milió i mig o dos milions d’euros, després els deixam dipositats
i ja ni per crèdit, o sigui, els tendríem físicament. 

Aquesta opció no la vull ni contemplar fins que ho fermem.
El millor perquè no hi hagi tensió a tresoreria aquest any ja no
hi ha cap problema, nosaltres la setmana passada parlàrem amb
IB3, tancàrem el conveni i demà el matí crec que ho firma ell
amb IB3 i ja pot disposar d’aquests doblers. El problema seria
que després no es firmàs l’altre conveni, que el conveni la
manera que es firmarà serà avui vespre que l’acordam i jo supòs
que la setmana que ve o l’altra ja es firmarà, però la tensió a
tresoreria l’evitam d’aquesta manera. Si no firmàssim l’altra
podríem crear una tensió a tresoreria d’aquí dos anys més.
Aposta podem anar més tranquils i podem mirar d’on surt millor
perquè tenim aquest marge de maniobra que ens dóna haver
firmat, no any a any, com es feia sempre, sinó haver firmat tres
anys seguits amb la possibilitat que els tres milions i les pòlisses
de crèdit es puguin emprar d’una manera o l’altra. 

Més o menys és la manera que empren els altres equips,
perquè nosaltres començam a pagar amb el pressupost del 2009
i la temporada comença el setembre del 2008 doncs també feim
aquests avals perquè així des del 2008 poden disposar de
doblers i quan nosaltres pagam ja els pagam la pòlissa de crèdit
i els clubs tenen menys tensió de tresoreria. És la manera que
també ho hem acordat amb el Consell de la Joventut perquè,
diguem, no depenguin tant de quan paga el Govern, que és un
problema de liquidesa i no es pot controlar tant, i puguin
disposar de doblers des del principi. Això és com hem
solucionat la tensió de tresoreria d’aquest segon milió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Conseller. No havent-hi més assumptes a
tractar, agraïm la presència del Sr. Cañellas i de la seva
acompanyant, Sra. Vidal. 

S’aixeca la sessió. Bones tardes a tots i a totes.
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