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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores diputades, senyors diputats,
començam la sessió d’avui. En primer lloc, demanaria si es
produeixen substitucions.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa per Miquel Àngel Coll.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bones tardes, presidenta. Isabel Llinàs substitueix Miquel
Munar.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Buenas tardes, Encarnación Pastor a Simón Gornés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

II. Proposició no de llei RGE núm. 7684/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió dels
criteris de les subvencions de la Fundació Illesport.

Abans d’entrar en l’ordre del dia d’avui, els voldríem
informar que la Proposició no de llei RGE núm. 7684/08,
prevista com a segon punt de l’ordre del dia d’avui ha estat
retirada pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant l’escrit RGE
núm. 12429/09.

I. Compareixença RGE núm. 11421/09, 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 el funcionament, activitats desenvolupades i
pressuposts a l'Escola Balear de l'Esport.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui consistent en
l’escrit RGE núm. 11421/09, presentat per quatre diputats
membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se solAlicita la
compareixença del conseller d’Esports i Joventut per tal
d’informar sobre el funcionament d’activitats desenvolupades
i pressupost de l’Escola Balear de l’Esport. 

Assisteix el conseller d’Esports i Joventut, l’Hble. Sr. Mateu
Cañellas, que ve acompanyat del Sr. Gabriel Gili Nadal, director
general d’Esports. Per tant, té la paraula el Sr. Conseller
d’Esports i Joventut, Sr. Mateu Cañellas.

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

Moltes gràcies. Bones tardes a tothom. La compareixença
d’avui és per explicar en termes generals el funcionament i el
pressupost de l’Escola Balear de l’Esport. 

He de dir que l’Escola Balear de l’Esport o l’EBE, que és
com es coneix d’una manera  més popular, és la gran peça, la
gran eina que s’empra per a la planificació i per al
desenvolupament de l’esport en l’àmbit de la tecnificació, ja no
parlam en l’àmbit de promoció, ni parlam en l’àmbit popular, ni
en l’àmbit de grans esdeveniments nacionals, sinó que és la
tecnificació a les Illes Balears.

Nosaltres dividim les funcions de l’EBE en distintes parts.
La primera de totes és, òbviament, els programes de
tecnificació. El programa de tecnificació és on un tècnic o una
sèrie de tècnics experts en la matèria -diguem- duen el
desenvolupament d’un esportista des que destaca en l’àmbit
esportiu fins que deixa la pràctica de l’esport passant per tots els
seus nivells. Això és el programa de tecnificació. Òbviament,
cada nivell és piramidal, cada nivell té menys gent perquè és
més difícil destacar-hi i les funcions o -diguem- els drets que té
l’esportista, que els dicta el programa de tecnificació, són
distints en funció dels nivells que té. Això és el primer, el
programa de tecnificació.

Òbviament també fins ara -i s’acaba ara, fins que s’ha posat
en marxa el departament d’InstalAlació dins la conselleria- era el
que s’encarregava de les inversions en totes les instalAlacions en
matèria de tecnificació. Ara, a partir de l’any que ve, no serà
l’EBE directament el que farà la inversió, però sí que serà
l’EBE, mitjançant la seva Comissió d’Experts el que ens dirà on
invertir els doblers per a noves instalAlacions, manteniment
d’instalAlacions o remodelació d’instalAlacions en l’àmbit de
tecnificació.

Per un altre costat és també el que desenvolupa els
programes de suport de ciències aplicades a l’esport dintre del
món de la tecnificació. És a dir, hi ha un programa amb un
expert, amb un entrenador que ha estat el seleccionador nacional
de piragüisme femení, que ha estat molt d’anys a la comunitat
de Madrid, que és qui du aquest programa. El que fa és
desenvolupar cada una d’aquestes àrees que han de donar suport
als esportistes: el departament de Fisiologia, el departament de
Psicologia, el departament de Medecina, el departament de
Biomecànica, el departament de Nutrició, etc., i el que són
programes que donen suport als esportistes. Per exemple, al
departament de Medecina enguany una de les coses que s’ha fet
i que s’ha firmat és que bé, sempre teníem un metge a peu de
pista, però és clar, era un mestre nostre que hi anava una sèrie
d’hores i no podia estar per tot. Quan un esportista es lesionava,
ell feia el que podia i després anava a la Mutualitat . El que hem
fet aquest any ha estat treure un concurs, que l’ha guanyat la
Policlínica, i tenim un hospital de referència per a tots els becats
de l’EBE. 

La Policlínica desplaça un metge a l’EBE que està full time
per aquí, quan un esportista té un problema, sigui el que sigui,
sigui de caire esportiu com pot ser un problema de
traumatologia o un problema de sobre càrrega tendinós o altres
tipus de problemes que no tenen res a veure amb l’esport, però
que sí condicionen la salut de l’esportista i, òbviament, el seu
rendiment, aquest metge el que fa és fer un volant d’urgència i
l’esportista és traslladat a la Policlínica i el tracten d’una manera
especial i quasi immediatament.
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Quin és l’avantatge? Que hi ha un seguiment, hi ha un
historial clínic de l’esportista centralitzat a un hospital. En el cas
que s’hagi d’operar, en el cas que tengui un accident i s’hagi de
fer una intervenció saben que l’esportista..., tenen el seu
historial, si no hagués estat així cada historial està en un lloc
distint o cada prova mèdica està en un lloc distint i quan
l’esportista arribés allà qui l’operàs, l’operaria sense saber
exactament que és un esportista i quina problemàtica té. Hi ha
una cosa que es diu la “patologia de l’esportista” que és tot allò
que ve derivat del fet que l’individu faci esport i llavors això ha
d’estar enregistrat en algun lloc. Això diguem és l’altre punt de
suport. 

Després hi ha un altre punt de suport que és tot el tema de
l’itinerari de persona o personal de l’esportista que consideram
que no només és un esportista, sinó que també és una persona
que s’ha de formar. Algun dia deixarà l’esport, quan deixi
l’esport li hem de donar la possibilitat que faci alguna cosa amb
la seva vida, no deixar-lo com a una joguina rompuda sinó que
ha de servir per a alguna cosa. Llavors, aquí és on entra
l’Institut d’Estudis Secundaris amb una planificació
personalitzada dels cursos, poden fer un curs en dos, tenen les
càrregues lectives distribuïdes en funció de les càrregues
d’entrenament i també hi ha una persona que s’encarrega de ser
l’enllaç entre els entrenadors i el claustre de professors perquè
l’institut estigui perfectament coordinat amb les càrregues
d’entrenament i de competició dels esportistes. 

També hi ha un tutor dintre de la Universitat que quan ja no
està a l’Institut d’Estudis Secundaris i està dintre de la
Universitat també el tutela allí dins per a canvis de grups, per a
canvis d’hores d’exàmens i li facilita la vida dintre de la
Universitat. 

L’EBE també té la potestat... o hem firmat el conveni amb
la Fundació Adecco que és la que fa devers deu anys que du el
Programa Maestro amb el Comitè Olímpic Espanyol per cercar
la reinserció de l’esportista en el món laboral una vegada que
deixi l’esport, dintre de cada una de les seves etapes de
formació que pugui tenir, no?  Hi ha gent que no té cap tipus de
formació, que és el que intentam evitar amb la passa anterior,
però si encara arriba sense formació, idò li cerquen feines que
no necessitin titulació. En el cas que tenguin desenvolupament
universitari, etc., idò ho intenten via beca, via contracte de
pràctica, etc., per anar introduint poc a poc i, gràcies a la seva
xarxa de personal dedicat a l’esport més els seus professional
que són consultors en recursos humans, ajudam els esportistes
a tornar a la vida quotidiana.

Després, el tercer punt en què es fonamenta l’EBE i on es
desenvolupa és tot el tema del desenvolupament de programes
de formació de tècnics a tots els àmbits. Aquí destaca, sobretot,
l’acord al qual hem arribat amb la Conselleria de Cultura i
Educació perquè ja la titulació esportiva, la federativa, està
reconeguda oficialment dintre del pla d’estudis especials i -
diguem- un esportista de tecnificació grau 1no té equivalent
encara a FP, però tecnificació 2 té el grau d’FP 1 i en el cas de
tecnificació 3, el grau d’FP 2. Això significa que un esportista
que es vulgui dedicar en la seva vida a entrenador, etc., encara
que no hi sigui via ESO, via BUP o via dels estudis normals pot
entrar via estudis de tecnificació esportiva que li és més propera
al seu esport i pot arribar entrar a la Universitat. Llavors, de tot
això d’aquí se n’encarrega la tecnificació, després hi ha tots els

programes d’ajudes continuades i de formació continuada per
als entrenadors.

Després hi ha una cinquena part, una sisena part que són
programes especials de captació de recursos. EBE fa cursos.
EBE fa programes de preparació per a oposicions, programes
per a preparació d’esportistes que vulguin..., o preuniversitaris
que vulguin entrar a l’Universitat INEF, que han de passar tota
una sèrie de proves físiques, idò fa tots aquests cursos i intentar
ingressar una mica de doblers per amortitzar les instalAlacions.

El pressupost total de l’EBE són prop de 6 milions i mig
d’euros i es reparteixen en aquests cinc programes. Hi ha una
part que es finança gràcies a l’entrada d’aquest sisè programa.
El que passa és que el sisè programa que tenim és un programa
que tampoc no desenvolupa molt de doblers, quasi tots els
doblers surten de la Direcció General d’Esports.

Això és bàsicament, per sobre, en línies genèriques el que fa
l’Escola Balear de l’Esport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cañellas. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar o formular preguntes i
observacions, per la qual cosa demanaria als portaveus si se
suspèn la sessió o si podem continuar. Puc entendre que podem
continuar? D’acord.

Per tal de formular les preguntes o observacions
intervendran els diferents grups parlamentaris. En primer lloc,
el Grup Parlamentari Popular per un temps de deu minuts,
intervé la Sra. Palau. Sra. Palau, té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, agraïm al Sr.
Conseller d’Esports i al seu director general la presència aquí
avui tarda en aquesta comissió per explicar-nos una mica més
el que és l’Escola Balear de l’Esport.

Sr. Conseller, pensam que no és molt donat per iniciativa
pròpia a venir al Parlament a explicar les seves iniciatives i
projectes ni tampoc a parlar dels organismes de la seva
conselleria, bé són bàsicament dos, que són la Fundació
Illesport i l’Escola Balear de l’Esport per allò que fa referència
a la matèria esportiva, després hi ha els que fan referència al
tema de Joventut.

Mitjançant aquestes peticions de compareixença, li volem
donar l’oportunitat que pugui venir aquí, que ens informi una
mica més a tots els diputats, a tots els grups parlamentaris que
estam en aquesta comissió quines són les funcions d’aquests
organismes i també quins són els principals projectes que
desenvolupen en aquesta legislatura perquè pensam que, a
vegades, per les informacions que surten en premsa...
bàsicament crec que no està bé que vostè es limiti només a fer
aquestes informacions, solen ser parcials o d’alguna manera
estan distorsionades per diferents motius. 
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Per tant, li hem solAlicitat avui tarda fer aquesta
compareixença, vostè ja sap que tenim per costum fer-ho de tant
en tant per saber què fan realment la seva conselleria i els seus
organismes. També parlam de l’Escola Balear de l’Esport
bàsicament per dues raons, perquè quan ens presenta anualment
els pressupostos de la conselleria i dels organismes no surt
l’Escola Balear de l’Esport, sí que surt la partida que la Direcció
General d’Esports transfereix anualment a l’escola, però no surt
altra referència al tema pressupostari. Per tant, per a nosaltres no
deixa de ser un organisme bastant opac quant a funcionament i
per això li feim aquesta petició. 

La segona raó seria perquè al llarg d’aquests dos anys i
busques que portam de legislatura hem vist que les principals
iniciatives i novetats que ha explicat com a gestió política se
centren bàsicament a l’Escola Balear de l’Esport, pensam que
igual des d’altres àmbits de la conselleria té una línia més
continuista, però les novetats que ha anunciat surten de l’Escola
Balear de l’Esport. Per això pensam que és interessant que ens
ho expliqui amb més detall i ens conti, a aquestes alçades de la
legislatura, a quin punt es troben. Si per a vostè l’Escola Balear
de l’Esport és una peça clau, crec que hem d’estar tots més
informats sobre què és, quin és l’objecte, com s’estructura.
M’agradaria que ens explicàs un poc el capítol de personal, quin
pressupost té, però també quin és el personal de direcció de
l’escola i quin és el personal tècnic. 

Ha fet una referència pressupostària molt general. Parla de
6 milions i mig d’euros. La partida que surt a la Direcció
General d’Esports, que es transfereix per a enguany, era de tres
milions vuit-cents, és quasi un milió i mig més que en els
pressupostos del 2008. Ens agradaria saber també a què es deu
aquest increment i, sobretot, quin és l’estat actualment
d’execució dels pressupostos de l’escola. També si per a
enguany es fan inversions en matèria d’instalAlacions esportives,
quines, tal vegada ho ha mencionat, però expliqui una mica més
d’on surten els ingressos per configurar aquest pressupost
perquè si són 6 milions i mig i la conselleria només en rep 3
milions vuit-cents, idò la diferència, d’on la treuen per quadrar
el pressupost?

Quant als projectes, ha parlat bàsicament de tecnificació i
formació, que serien els àmbits i les funcions principals de
l’escola, però ens agradaria conèixer exactament, ara mateix,
quants de centres de tecnificació té en marxa l’EBE, quins són,
quants d’esportistes, quants de tècnics i a quines instalAlacions
estan entrenant a aquests moments. També, si pot fer una
referència als serveis detallats que reben aquests esportistes de
l’Escola Balear de l’Esport en la seva feina, en el dia a dia i
quins nivells de resultats esportius se’ls exigeix. També, a més
dels centres de tecnificació, el que són els centres d’alts
rendiments esportius que hi ha en aquests moments en la nostra
comunitat. Ens agradaria saber quins són, quants, quines
instalAlacions treballen, també esportistes i tècnics, de quins
nombres parlam i quin és el suport que en aquests moments
tenen, en aquests projectes de centres d’alt rendiment, quin és
el suport que dóna el Consell Superior d’Esports en aquests
centres; quines són les peticions que han fet vostès al Consell
Superior d’Esports quant als nous centres d’alt rendiment i
quins són els projectes que s’han acceptat per Madrid i que
s’aplicaran a la nostra comunitat.

Llavors, a més dels centres d’alt rendiment i dels centre de
tecnificació ens agradaria saber si l’EBE té ara mateix altres
programes de tecnificació en marxa, de quins es tracta, on
s’ubiquen i si l’escola... bé, pensam que sí que els subvenciona,
però com i de quina manera.

També li demanaríem, a les illes menors, quina incidència
té actualment l’Escola Balear de l’Esport. Sabem qui hi ha
delegacions, no sé si n’hi ha a totes les Illes o només a algunes,
però com repercuteix la feina de l’Escola Balear de l’Esport a
les illes menors.

Ha esmentat també la comissió aquesta de tècnics per a
esports individuals que treballa des de principi d’any, fent un
nou pla de tecnificació i ens agradaria saber si ja tenen
conclusions, quin és el model de tecnificació que ells consideren
adient aplicar d’ara endavant. Vostè sempre diu que és una
funció molt important la que tenen, realment pensam que des
del Govern es dóna una gran rellevància a aquesta comissió,
perquè ens acaba de dir que fins i tot les inversions en
instalAlacions de tecnificació seran ells mateixos els que les
decidiran, i ens agradaria saber si més prompte o més tard hi
haurà un document que reculli tot així i quines seran, si ja tenen
alguna conclusió, algunes pautes quant a aquest model de
tecnificació que ha de sortir d’aquesta comissió d’expert de
totes les illes.

També ha parlat de suport científic a l’esport, d’investigació,
de recerca, d’estudis, i ens agradaria saber si ja hi ha acords
firmats amb la UIB, vostè n’ha parlat reiteradament, i en què
consisteixen. I també fa ja mesos, abans de l’estiu, vostè ens va
parlat que treballaven en un pla de formació en coordinació amb
la Conselleria de Cultura i també amb la universitat, i per saber
una mica com va aquest pla. Entenem que per un costat hi ha la
formació d’esportistes que estan entrenant en aquests moments
per compaginar-la amb els entrenaments i la seva vida
esportiva, i per un altre costat hi ha la formació de tècnics i el
tema de les titulacions. 

També va parlar fa sis mesos de màsters universitaris en
gestió esportiva. Avui no ha comentat res, ens agradaria saber
si això ja és un tema també que estigui tancat amb la universitat
o si encara estan en converses. 

I quantes i quines activitats de formació està fent l’Escola
Balear de l’Esport a les illes menors. També per a nosaltres és
important saber quines i el nombre de participants.

Ja sap vostè que la manca de tècnics és una de les grans
mancances que tenim en aquests moments a les Illes en matèria
esportiva, no només els tècnics d’esportistes d’elit sinó també
per la base. Sobretot és un tema que patim molt a les illes
menors i que sempre que parles amb qualsevol delegació idò és
un dels primers problemes que plantegen, i per tant pensam
nosaltres que seria important que l’Escola Balear de l’Esport fes
una especial insistència en el tema de formació de tècnics. 
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També sempre parla del tema de biomedicina. Això entenem
que és una qüestió innovadora, de les més innovadores que
vostè està impulsant aquesta legislatura, i ens agradaria que ens
aprofundís una mica més en com s’instrumentarà i com
s’aplicarà, si hi ha acords signats amb entitats públiques o
privades respecte d’això, i si l’EBE també té personal contractat
específicament per a aquesta funció. 

I després, i ja per acabar, el tema de les instalAlacions
esportives. No sé, duim dos anys i mig parlant d’un pla
d’instalAlacions esportives tècniques, de reutilitzar les que ja
tenim, de fer millores; avui ens diu que serà aquesta comissió de
tècnics experts que decidirà en un futur i, bé, ens agradaria
saber..., ja sabem que no hi ha un gran pressupost per a aquesta
matèria, però si ara mateix s’estan fent inversions en
instalAlacions, si n’hi ha de previstes d’aquí a que acabi la
legislatura i, bé, bàsicament tots aquests són els nostres
interrogants per conèixer una mica més quina és la feina que
desenvolupa l’EBE durant aquesta legislatura en què vostè és el
conseller.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Sr. Conseller, vol contestar
individualment o globalment a tots els portaveus? 

(Intervenció inaudible)

Molt bé. Essent així, passaríem a la intervenció del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, i per un temps
de deu minuts té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em sap greu pel Sr. Conseller,
perquè duia tres volums de preguntes però els he deixat al
despatx. Per tant efectivament seré més breu que el Grup
Popular, que al cap i a la fi és el que ha solAlicitat aquesta
compareixença i és lògic que l’hagi exhaurit i hagi aprofitat per
treure tot el profit. Nosaltres li agraïm la informació que ens ha
donat, que crec que amb les consultes que se li han fet encara
quedarà més arrodonida tota la informació que calia o que s’ha
plantejat sobre l’Escola Balear.

Nosaltres l’animam a continuar amb aquesta tasca, i
aprofitant sí que voldríem saber la seva opinió sobre aquesta
relació amb els centres d’alt rendiment i amb els centres de
tecnificació, i amb aquesta idea mateixa de simplificació del
sector públic fins a quin punt podria haver-hi alguna relació fins
i tot orgànica, o si creu que és important que tanmateix cada
entitat d’aquestes que ara ens apuntarà necessita pròpia
personalitat i fins i tot amb el mateix esport o si existeixen a
distints indrets quedi cadascuna amb la seva pròpia personalitat
i independència, o si hi hauria unes fórmules de colAlaboració,
de simbiosi, fins i tot orgànica, fins i tot d’una única
personalitat, com la té la universitat malgrat que funcioni amb
facultats o funcioni com s’hagi d’estendre, a veure si valdria la
pena estructurar-ho tot un poc, si és que això du un camí cap
aquí, fins i tot les escoles específiques que tinguem a les Illes
Balears. 

En aquest sentit crec que també ara fugiríem un poc per
entrar en cada un d’aquests centres d’alt rendiment i les
polèmiques que hi ha en alguns d’ells. Jo crec que si la
compareixença era per parlar de l’Escola Balear crec que aquí
ens circumscriurem, i també ens sumam a aquesta solAlicitud
d’aclarir o de si pot precisar les extensions i la feina que es fa a
les distintes illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc les primeres
paraules són per agrair la presència de vostè i del director
general d’Esports, i com a grup parlamentari fer un
reconeixement a una trajectòria de l’EBE, l’Escola Balear
d’Esports de les Illes Balears, amb la feina que realitza des de
fa anys, més enllà de governs fins i tot.

Jo no he entès o no he volgut entendre massa bé quan es
parla d’opacitat des de l’EBE. No ho vull entendre en termes de
provocació, però jo pens que fonamentalment s’està fent una
feina, hi ha una informació a nivell del que es transmet, i per
tant jo pens que és un error del plantejament que se realitza per
altres grups. 

Jo de totes maneres sí que li voldria fer tres reflexions, i per
fer les tres reflexions no faré allò que alguns a vegades fan, i
abans una portaveu parlamentària ha fet: parlar d’illes menors.
Jo sempre dic que aquesta comunitat és una comunitat molt
complicada, som quatre illes, i això complica molt una
comunitat, un país, allà on el territori és discontinu. I això a
l’hora de parlar d’esport, i d’esport d’elit, i d’una escola balear
d’EBE, ho complica molt més, i en som conscient perquè conec
bé el món de l’esport.

I el primer repte que jo pens és que EBE té una cultura
centralista molt important, i jo sé que es fan esforços per tendir
cap a una descentralització del concepte d’EBE. Però entengui-
ho com una paraula o una reflexió a un llarg termini, no a curt
termini, però sí que..., perquè normalment quan parlam de
tecnificació estam parlant d’alAlots entre 10 i 15 anys, i quan
parlam de les altres illes, de Formentera, de Menorca i
d’Eivissa, parlam de conceptes que avui fonamentalment
provoquen un desplaçament de tot l’entorn familiar, i
normalment amb una única excepció, que no és el cas, que és el
futbol, el futbol masculí, evidentment, és a dir, que normalment
surt a compte si el teu fill és mig crac fer un desplaçament
familiar. Jo no estic parlant d’això, estic parlant d’alAlots que
poden jugar al voleibol, fer tir amb bassetja o bàsquet femení.
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I en quina situació es troben els esportistes de les Illes
Balears? La situació que estàs en una estructura profundament
centralitzada i que tot passa per un desplaçament a l’illa de
Mallorca amb un canvi d’estudis i de vida familiar. Per tant jo
només li voldria fer una reflexió perquè aprofundeixin en un
concepte de descentralització de l’Escola Balear de l’Esport. A
vostè, que viu l’esport, que viu i tracta amb els agents de
l’esport, aquesta qüestió segur que se li ha plantejat. I moltes
vegades què produeix?, que des de Menorca, o que des
d’Eivissa o que des de Formentera es renuncia a l’Escola Balear
de l’Esport perquè el sacrifici personal i familiar és massa
elevat. Per tant probablement un plantejament molt més
descentralitzat del que ha de ser aquest concepte d’escola
probablement donaria molta més satisfacció a un conjunt
d’esportistes que moltes vegades es queden sense la possibilitat
o renuncien a l’opció d’anar a l’EBE i tenint qualitats tècniques
com pugui tenir una persona d’Inca, ara que tenc al meu costat
el diputat Sr. Alorda.

És únicament una reflexió. Li ho dic amb profund
coneixement i, sense que hagi plantejat la proposició, som
conscient del que dic, de la necessitat de fer-ho. Sé que s’ha fet,
per exemple, amb atletisme, concretament a Eivissa, d’acord?,
però entenem que no basta amb un concepte, amb un esport,
sinó que el plantejament hauria de ser d’una forma de centre de
tecnificació amb un conjunt d’esports i probablement amb cada
esport buscar la fórmula més oportuna.

Feta aquesta reflexió entraré en un altre punt que també
tenia pensat, i l’ha abordat la portaveu del Partit Popular, i crec,
pel que vaig intuir d’unes paraules en una conversa tenguda
amb vostè, evidentment al Grup Socialista li preocupa el
moment econòmic i el moment pressupostari en què podem
viure; per tant també en aquest sentit el volem animar, des del
Grup Parlamentari Socialista, perquè la prioritat siguin les
esportistes i no altres prioritats. M’explicaré. Ajudem els
esportistes que hem de promocionar, ajudem els que fan esport,
i probablement en qualsevol recessió o retall pressupostari que
pugui esdevenir, si esdevé, és a dir, hi ha altres qüestions que
probablement s’hagin de limitar, i estic fent una referència
expressa perquè diuen “de què parles?”, perquè tothom diu
“hem de reduir pressupost” i tothom diu “hem de suprimir el
protocol”, perquè això en termes polítics sempre és el més
senzill; no, jo estic fent una referència al fet que probablement
si dins l’esport s’ha d’aturar alguna inversió és en matèria
d’infraestructura. Probablement si no haguéssim dedicat tants de
sous, doblers, l’anterior legislatura en matèria d’infraestructura
avui n’hi hauria més, però això ja és un debat passat i el
deixarem circular, però sí que és veritat que en aquests moments
pressupostaris en què vivim probablement no s’entendria des
del món de l’esport que es prioritzàs la infraestructura esportiva
i no es prioritzàs l’esportista; l’esportista, els clubs i tot el que
hi ha al voltant d’ells. Per tant jo vull entendre que Balears no
està tan malament a nivell d’infraestructures en el seu conjunt.
Probablement el repte és un altre, el repte és optimitzar els
recursos esportius que tenim.

I simplement la deixarem caure: és a dir, probablement
l’optimització dels poliesportius on ha invertit en anys, en molts
d’anys el Govern de les Illes Balears, n’hi ha alguns que estan
saturats i n’hi ha d’altres on només es treballa tres hores al dia
i la resta estan tancats. Per tant també seria bo que es fes una
anàlisi del que passa amb la infraestructura que tenim, li ho diré
amb molta claredat, i evidentment tothom parla del que més
coneix. Probablement si m’hagués preocupat de formar-me més
en la intervenció que anava a fer podria posar una intervenció de
Menorca o de Mallorca, però li posaré una intervenció
d’Eivissa, que m’ha resultat molt més fàcil preparar-la.
Probablement els poliesportius on ha invertit el Govern de les
Illes Balears, siguin governs presidits pel Sr. Antich o presidits
pel Sr. Matas, estan saturats a la ciutat d’Eivissa, i tenen una
infravaloració, infrautilització a altres municipis. Per tant no es
tracta tant probablement, i en moments de recessió econòmica,
de fer més infraestructura sinó d’optimitzar els recursos que
avui hi ha a les Illes Balears, que són molts.

Per tant evidentment quan li dic això sé perfectament del
que parl, i no vull posar exemples que vostè segur que coneix,
i segur que són a totes les illes. Per tant jo en aquesta qüestió
voldria concloure amb una qüestió: aprofundir en la
descentralització de l’EBE, aprofundir en la potenciació
d’esportistes i clubs esportius, i anar a una optimització dels
recursos de les infraestructures esportives que hi ha en el
conjunt de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Permetin-me que comenci contestant el Sr. Costa perquè jo
crec que m’ajudarà a fixar les contestacions posteriors.

Bé, jo estic totalment d’acord amb la reflexió de la
descentralització, però també estic totalment en contra del
concepte de descentralització. Per què?, perquè això és una
dicotomia molt complicada. Mirau, com més se separi, com més
es descentralitzin els nuclis d’entrenament, menys nivell té cada
nucli d’entrenament; llavors, menys capacitat de rendiment
tenim. O sigui, per què s’agrupen els esportistes?, els esportistes
s’agrupen perquè si hi ha dues persones de bàdminton que
entrenen juntes i són molt bones, seran millors que si un
esportista és molt bo i entrena amb un esportista que té menys
nivell; el nivell d’exigència serà menor. Llavors l’agrupament
és necessari. 

La descentralització, jo també estic totalment d’acord, o
sigui, un dels grans problemes d’un esportista és quan se’l lleva
del seu entorn familiar i personal; això és un dels grans
problemes que tenen els camps de Madrid i els camps de
Barcelona, els fracassos més importants que tenen és perquè
precisament arrabasses una persona de la seva família, una
persona que s’està formant emocionalment, que s’està formant
personalment, i és molt complicat sobreviure a la Blume o a
Sant Cugat. Per què?, perquè allà no et formen com a persona,
et formen principalment com a esportista. Llavors és un dels
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problemes. Jo crec que si l’esportista pot entrenar molt a prop
de ca seva funciona millor, sobretot perquè quan hi ha les
baixades, que hi solen ser a nivell de l’esport, la família i els
amics són els que et suporten i els que fan que desconnectis. Si
tu vius a un lloc que només és esport, esport, esport, tens més
problemes.

Però després hi ha un altre problema. Un esportista, quan
s’està acostant a l’alta competició, dedica 8 hores a
l’entrenament diari, i és una vida espartana. És molt més fàcil
acostumar-se a viure així si tu vius a un entorn on tothom viu
així que si tu vius a ca teva, que els teus amics fan una altra
cosa. També és vera: jo ara que estic a fora i pens el que feia
quan era a Madrid, seria incapaç de fer-ho ara, però quin era el
meu avantatge?, que des dels 15 anys vaig viure allà i em vaig
anar acostumant a aquesta manera de viure. Això que a les 11
tenia el despertador posat del rellotge, tocava i estigués on
estigués me n’anava a dormir, jo he sortit d’un cine perquè eren
les 11 menys quart i a les 11 havia d’estar dormint, i això seria
impensable ara. Llavors també es necessita això i d’aquí la
dicotomia.

Jo el que crec és que..., i després hi ha una altra cosa, i és un
problema econòmic. Si hem de desdoblar tot el centre de
tecnificació a totes les Illes el component econòmic se’ns
dispara per quatre. Llavors també hem d’anar molt alerta.

Jo el que crec és que amb tot això el que hem de fer és, on
hi hagi centres de tecnificació de funcionin, nuclis
d’entrenament que siguin bons -a Mallorca pot ser tal vegada la
lluita o l’esportiva, a Eivissa pot ser el tir amb arc, a Formentera
pot ser el windsurf-, els hem de potenciar com a tals
inicialment. 

Després hi ha un altre problema: si nosaltres desdoblam i els
entrenadors no són bons tu ja pots fer un centre de tecnificació
allà on vulguis, però si no tens un bon entrenador no funcionarà.
Llavors tampoc, per aquesta necessitat de desdoblar, desdoblar,
desdoblar i que tothom tengui, no hem de caure en la temptació
de créixer per créixer sense tenir una qualitat suficient. Llavors
a posta hi ha aquest programa de tecnificació que farà que, quan
hi hagi un bon entrenador d’esportiva a Eivissa, idò es pot fer un
centre de tecnificació a Eivissa, però mentrestant s’ha d’esperar
perquè si no... A posta moltes vegades s’ha d’esperar a tenir
l’entrenador, a posta hi ha un nucli, hi ha tot un programa que
va cap a la tecnificació. Això com a reflexió inicial.

Després, amb això nosaltres el que feim és començar a
potenciar aquells centres de tecnificació on ja estan instaurats i
intentar fer miralls quan tenim un bon tècnic i un bon grup
d’entrenament a les altres illes; atletisme ja ha començat, a l’illa
de Mallorca el reflex de l’illa d’Eivissa, perquè on hi ha el
centre de tecnificació bo és a Eivissa, i aquí hem d’intentar fer
això.

Allò de la comissió d’experts el que cerca precisament és
això. La comissió d’experts és un grup d’entrenadors, de bons
entrenadors, que han destacat amb esportistes d’aquí i coneixen
la dificultat d’entrenar a les Illes. Són Pedro Mir, Jesús Cobo,
Carlos Morillo, Toni Roig; Iván, Fernando i Rafa, que es
dediquen a la natació; Asier que està amb el tema de windsurf,
Joan Bosch en el tema de tennis, Eusebi Capel en lluita i Joan
Llaneres en tema de ciclisme. Tots ells han tengut com a mínim
esportistes en els jocs olímpics, i molts d’ells han tengut
medallistes internacionals, bé, quasi tots. 

Per què ells?, perquè ells coneixen precisament aquesta
mancança, són els que més la coneixen -això són esports
individuals, estic parlant-, ells coneixen aquesta mancança i
coneixen el problema d’entrenar amb aquestes dificultats de què
parlàvem abans, i coneixen el problema que un esportista va
creixent i va madurant i, si madura malament, fracassa, però no
malament esportivament, sinó malament com a persona. I per
què els donam la potestat que ells ens orientin cap on invertir?,
perquè ells són els que al final ho recullen. Nosaltres teníem una
sèrie de doblers que hem repartit per illes i vàrem dir “bé, quina
instalAlació esportiva voleu que vos facem a l’illa de Mallorca?
Em varen dir, mira, oblida’t, no facis cap instalAlació esportiva.
Vaig dir, no?, per què? Perquè no volem una instalAlació
esportiva, volem un institut d’estudis secundaris com toca. I
dius, i això? Perquè el gran problema que tenim amb els
esportistes és a l’hora d’estudiar i volem que estudiïn, llavors es
construirà, amb els doblers que corresponen a l’illa de Mallorca,
serà l’institut a l’EBE. Per què? Doncs perquè es puguin
compaginar estudis amb entrenaments de millor manera de com
s’ha fet fins ara. Ara tenim aules disperses per tot Príncipes i ara
construirem un institut.

No ho hem decidit nosaltres, a mi no se m’hauria ocorregut,
políticament m’interessa una altra cosa, fer un institut quan ja
tens l’institut, no podré dir que he fet qualque cosa nova,
simplement he millorat qualque cosa, però ells creuen això. Per
què? Perquè se n’adonen que és on tenen la màxima dificultat
a l’hora de desenvolupar.

Residències. Miri, a Eivissa l’altre dia parlava amb el
president del Consell i amb el conseller d’Esports, i volem
potenciar el tema de segons quins tipus d’esports que vagin allà
a entrenar, amb atletisme és fàcil, amb tir amb arc és fàcil, amb
altres ens costarà una mica més. Què hem de pensar primer de
tot? El primer de tot que hem de pensar on viuen els esportistes.
En principi, tant a Mallorca, pel centre de tecnificació, com a
Eivissa doncs aprofitant que hi ha hotels que durant l’hivern
tanquen intentarem allotjar-los allà perquè es pugui fer aquest
centre de tecnificació. Nosaltres enviarem gent de Mallorca a
entrenar a Eivissa perquè Eivissa és el millor lloc per entrenar
tir amb arc, hi ha Carlos Morillo que té molta experiència i que,
a més, ha duit gent als Jocs Olímpics i crec que és cap on hem
d’anar. Aquesta serà la filosofia. No crec que haguem de
desdoblar per desdoblar, hem d’invertir on tenguem possibilitat
de treure.

Amb els esports colAlectius, a posta varen fer els criteris de
la manera que ho varen fer. A posta varen fer uns criteris que
donaven suport als que tenguessin equips de base. A posta varen
fer uns criteris que donaven més suport als que tenguessin
tècnics aquí i ajudéssim a formar els tècnics d’aquí. Com que és
més complicat desenvolupar nuclis d’entrenament el que vàrem
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fer és donar suport als clubs que facin aquesta tasca i vàrem
donar més capacitat econòmica als equips que anaven més en
aquesta línia de fer les coses, no vàrem llevar els doblers als
altres del tot sinó simplement varen ser més premiats, en
positiu, aquells que ens ajudaven a desenvolupar la tecnificació,
a desenvolupar els entrenadors perquè crèiem que era això. Són
les dues maneres que ho hem fet, l’esport individual per un
costat i les ajudes als esports colAlectius.

A nivell d’instalAlacions dins el conveni hi ha 24 milions per
invertir; 6 milions els dedicam a tecnificació, són per arreglar
distintes coses, i 2 milions d’aquests doblers seran per modificar
l’estructura esportiva del Palma Arena. A mi m’agradaria
rompre una llança pel Palma Arena. Gràcies que tenim el Palma
Arena, hem fet una modificació i hi ha moltes federacions allà
dins i vendran molts d’equips a fer tecnificació, a Mallorca
s’hauran de fer molt poques inversions a nivell de tecnificació
i podrem donar doblers a altres illes. Amb la inversió d’aquests
2 milions podrem tenir lluita, bàsquet, voleibol, futbol sala,
ciclisme, lluita, kick-boxing, judo, gimnàstiques en general,
totes les federacions i més. Això ens permetrà fer inversions a
altres llocs. Eivissa, gràcies a això, tendrà 4 milions, Menorca
4 milions, Formentera 2 milions i Mallorca 8 milions. 4 milions
més veurem on els repartim a nivell de tecnificació, però
aquests vendran per a petites coses que arreglam.

Aquests doblers no els volem invertir nosaltres sols, perquè
si jo hagués d’invertir a Formentera doncs tendria més
problemes, però nosaltres hem firmat convenis amb els consells
insulars perquè ens ajudin a invertir aquests doblers, que ens
diguin on és millor posar aquests doblers per poder
desenvolupar les inversions on siguin més fàcils i on tenguem
més rendiment. No és qüestió d’invertir per invertir. Crec que
una política d’inversió de proximitat és més fàcil que no que
nosaltres ho facem des d’aquí.

Quant al pressupost hi ha una diferència perquè no està
computat el que ens passa el CSD, els doblers que ens passa el
Consell Superior d’Esports per donar suport a diferents centres
de tecnificació, que ens passa uns 700 o 800 mil euros. Per
l’altre costat quan nosaltres vàrem arribar hi havia el programa
de tecnificació molt disseminat, hi havia convenis federatius que
estaven firmats des de la Direcció General d’Esports, hi havia
convenis interns dintre l’EBE que estaven a l’EBE i hi havia
convenis que estaven firmats amb els consells. Els hem agrupat
tots cap a l’EBE perquè és la manera que l’EBE pugui donar
cobertura a tots els esports inclosos dins el programa de
tecnificació de l’EBE. 

És a dir, tot el tema d’ajudes per a la Universitat, ADECO,
per a formació, institut d’estudis secundaris, etc., ajuda
biomecànica, l’assegurança de responsabilitat, l’assegurança
mèdica, etc., són per als esportistes d’EBE. Com hi havia molta
gent dividida per altres llocs hem considerat que les havíem
d’agrupar. Els doblers que incorporam de la direcció general a
l’EBE són l’altra part que ens dispara això. Els números que
hem dit, els que tenc, són els números prevists per a l’any que
ve, no els de l’any passat, són els que s’agrupen tots, com estam
de pressuposts hem duit els que toca.

A nivell de personal tenim un director tècnic i un director
econòmic que ens ho duen tot, Antoni Peña i Carlos Casado, un
és qui du la part econòmica i l’altre du la part de relacions. Per
sota d’ells hi ha dos directors tècnics, el director tècnic esportiu,
que és en Pedro Mir, i el director tècnic de suport de ciències
aplicades a l’esport, que és Jesús Cobos. Aquests entrenen a la
vegada en gimnàstica i en piragüisme, però també ens donen
suport en aquestes dues coses. El programa de tecnificació, cada
programa de tecnificació és de son pare i de sa mare, per dir-ho
de qualque manera, perquè si atletisme està desdoblat, si tir amb
arc està desdoblat, si piragüisme només està a un lloc, ... doncs
el personal depèn d’això. Puc dir què gast en material, què gast
en personal, què gast en viatges a cada un dels programes, però
canvia en funció del que sigui. Bàsquet o handbol tenen moltes
partides de tècnica i poques partides de material perquè el
material és un altre. Temes com piragüisme o vela tenen molt de
material i menys de tecnificació. Cada programa és diferent, no
hi ha un percentatge que sigui paralAlel a ells. Si en voleu saber
algun en concret o simplement voleu tenir aquest fulls que
expliquen partida per partida, concepte per concepte en què es
gasta cada partida de l’EBE vos ho puc passar, les puc llegir,
però l’únic que aconseguirem serà embullar-nos.

En aquests moments les instalAlacions que feim, a part
d’aquests 24 milions que hem de posar en marxa, que ja hem
posat en marxa enguany amb 6 milions i la resta que ja hem
firmat pràcticament amb tots els consells insulars i que ja
inverteixen, és la piscina coberta Príncipes. La piscina coberta,
els nostres nedadors a Mallorca entrenàvem bàsicament durant
l’hivern a Son Hugo, Son Hugo s’ha omplert de molta gent, a
més la piscina de Son Moix està descoberta i això produeix que
encara hi hagi molta més gent a Son Hugo i fa que sigui
pràcticament impossible entrenar tecnificació a Son Hugo. A
Príncipes teníem el problema que tota la piscina estava
construïda, però era obsoleta. El clor era clor en pastilles i
embossava tot el sistema i, a més, tota la calefacció es feia amb
gasoil i ens gastàvem 120, 140 mil euros en gasoil cada any.
Amb modificacions petites, bàsicament amb aportacions del
CSD i en part amb altres inversions, ho hem pogut canviar tot
a energia solar i cobrir les dues piscines, la de 50 i la de 25, i
desembossam Son Hugo que es pot dedicar a tecnificació. Els
principals nedadors de les Illes són a Mallorca i els hem de
donar aquesta solució. 

Modificam les pistes de tennis; acabam el centre de
tecnificació de Manacor que ja està a punt d’obrir, falta el
permís d’instalAlació, després de dos anys de fer totes les
gestions, hem hagut de fer més de 60 gestions; el gimnàs de
lluita, la selecció de Balears de lluita guanya a la selecció
espanyola de lluita, en els darrers campionats de setze medalles
que hi havia en joc Balears en va guanyar catorze. El grup
d’Eusebi Capel tenia un gimnàs que era, diguem,
"tercermundista" i li hem fet un gimnàs acord. De fet, ara té un
gimnàs a la mateixa alçada que Madrid, ara hem d’esperar que
abans els guanyàvem i ara que tenen un bon gimnàs no ens
guanyin ells perquè els tornarem a tirar el gimnàs en terra i
posarem l’antic una altra vegada.
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Hem hagut de fer un gimnàs dins l’EBE de musculatura
perquè l’ampliació del gimnàs de lluita es menja el gimnàs antic
i l’hem hagut de posar i ampliar. Això és, per damunt, el que
feim. Què farem l’any que ve? Invertirem els doblers que he
explicat, aquests 24 milions. He de dir que aquests 24 milions
no només són per a esport sinó que és per a esport i joventut,
però deixam que sigui el consell que triï, bàsicament sempre
se’n va un 80% a l’esport i un 20% a joventut. A Eivissa hem
parlat de fer un centre de tecnificació, un mòdul cobert
d’atletisme. Òbviament a Formentera cal potenciar, encara més,
la vela lleugera, hi ha la classe de planxa i aquí haurem de
potenciar a través de Calanova, ja tenim tot el material comprat,
la vela lleugera. A Menorca estan acabant i redactant
poliesportius que eren un poc obsolets i que amb petites
modificacions es poden eliminar, no tenc exactament la relació
perquè me la passen a poc a poc a mesura que inverteixen.

Això quant a les inversions que farem per a l’any que ve.
Després en el Palma Arena posarem pistes de pàdel, pistes de
bàsquet, pistes de voleibol, pistes de futbol sala i dues pistes
exteriors una de bàsquet i una altra de voleibol, dos rocòdroms
per a la realització d’activitats en la naturalesa i un gimnàs, una
zona de lluita, una zona d’escacs i una zona de tennis de taula.
Després dins d’una altra sala que ens quedava per allà que era
grossa la Federació Balear de Billar posarà unes petites grades
amb sis taules de billar per a la tecnificació del billar. A part que
totes les federacions s’incorporaran allà, amb una obra que ja
està acabada i que aviat s’inaugurarà, amb l’avantatge que totes
les federacions els seus lloguers ja no els paguen i podem
destinar els doblers que nosaltres donàvem abans per a lloguers
a fer més programes d’esport.

Quant als doblers la nostra prioritat en el pressupost que
nosaltres presentam bàsicament ho hem llevat tot, excepte
tecnificació, ajudes a clubs, ajudes a esports i ajudes a
federacions. Ve una crisi, ens han dit que hi ha àrees més
importants com és el cas de Turisme per reactivar que el turisme
reculli les quotes d’abans, Afers Socials, etc., i nosaltres hem
perdut bastant capacitat econòmica, hem perdut un 15%, ha
baixat, passa que enguany hem de començar a pagar la part de
capital, hem de tornar el capital del préstec que tenim i a més
tenim 4 milions més que ens entren de capital llavors aquest
15% més 4 milions més de capital. Això significa que ens
quedam, pràcticament, només amb les ajudes de tecnificació i
poca cosa més. Nosaltres ja ho hem fet el que vostè ens
demanava, hem intentat que l’esport aguanti i, miri, si la
conselleria ha de fer menys actuacions polítiques, doncs en farà
menys. Hem aguantat les inversions en instalAlacions, poques,
però son 24 milions i els hem repartit de la millor manera que
hem pogut a totes les illes.

A nivell de cursos de formació, que també ens han demanat,
no tenc aquí el programa, hi ha uns 25 cursos programats.
L’avantatge d’aquest conveni UIB que ja hem firmat amb la
Conselleria d’Educació i Cultura és que no dupliquem els
programes, ens hem posat d’acord i hi ha un programa únic, un
programa únic que qui ho faci tendrà titulació de les tres, fins i
tot, crèdits, valdran crèdits nostres com de lliure configuració a
l’altre costat. És a dir, la tecnificació dóna crèdits i és la manera
de fer-ho.

Quant a màsters enguany es posa el de Wellness i Salut.
Nosaltres pensam que un dels gran canvis que hi ha hagut dins
l’esport és que la gent feia esport quan tenia vint anys, la típica
foto de mon pare que ens ensenya, ara ja no, però abans, en
blanc i negre quan jugava en el Constància, però pràcticament
era l’esport que es feia abans, ara la gent fa esport salut, esport
oci, jocs per llevar-se l’estrès, quan la gent es jubila torna a fer
esport, hi ha campionats de veterans, campionats de màsters,
campionats del món de més de 65 anys i d'altres. Per aquest
motiu hem vist adequat que aquesta nova vessant de l’esport
que és el benestar i la salut és necessari que hi hagi tècnics que
es formin amb això. Posam en marxa els màsters de la UIB, en
wellness i salut. L’any que ve ja posam en marxa turisme i
esport. 

És a dir, nosaltres tenim, com va dir el meu entrenador, això
és com el poliesportiu ideal, Balears és com el poliesportiu idea
per entrenar qualsevol esport perquè mentre a Espanya i a tota
la resta d’Europa fa fred, aquí fa un temps i una temperatura
especial. Això significa que es pot treure molt de rendiment a
l’esport tant a nivell econòmic com a nivell d’activitat de
desenvolupament econòmic. Per tant, fer un màster en turisme
i esport crèiem que era adequat sobretot per aquest vessant de
desenvolupament econòmic, però també perquè els nostres
esportistes que coneixen molt l’esport si els donam una
formació acadèmica en gestió doncs poden tenir una sortida cap
al món laboral una vegada que ho deixin i vàrem posar aquest
màster. Aquest màster començarà el proper any, enguany només
posarem en marxa el de wellness i salut.

Programes de tecnificació. Són molts els programes de
tecnificació que tenim, però nosaltres ho veim d’aquesta
manera, a nivell d’esport colAlectiu utilitzam els clubs com a
programa de tecnificació, per aquest motiu l’any passat vàrem
tenir les estirades que volien jugadors d’aquí, volien tècnics
d’aquí, volien categoria base d’aquí, precisament perquè si no
els clubs ens cuidarien els de fora i nosaltres hem de cuidar els
de dins i no podíem fer aquesta duplicitat. Crec que a poc a poc
els clubs s’han adonat que és la manera de funcionar perquè si
inverteixes cap a fora i no deixes un pòsit aquí i al final sempre
depens dels de fora, mai no depens de tu. I quan vénen temps
difícils, moltes vegades la manera d’aguantar és que tenguis una
bona estructura social i bona estructura esportiva teva pròpia, no
comprada a fora. Per què? Perquè quan vénen malament, quan
tot s’ha de pagar doncs se’n van si no tens doblers, ara és el
moment d’aguantar. De totes formes hi ha dues parts, hi ha una
part per a l’esport professional i l’altra per a l’esport d’equip.

Els programes que tenim de tecnificació que són més cap a
esports individuals, òbviament per aquest doble joc, són
activitats subaquàtiques, atletisme, bàsquet, ciclisme, escacs,
futbol, handbol, gimnàstica, kick-boxing, natació, petanca,
piragüisme, rugbi, tir amb arc, tir olímpic, voleibol, futbol sala,
tots els esports de discapacitats, tennis taula, motociclisme, trot
i triatló. Aquests programes de tecnificació ens costen 606.000
euros. En esports d’equips deixam quasi 3 milions d’euros. Es
pot fer la tecnificació a través del club perquè quasi és
multiplicar això per cinc. L’esport colAlectiu té un altre
component social que justifica el fet de tenir tants de doblers.
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Respecte d’on es desenvolupa i quantes persones, la
temporada 2008-2009 a l’atletisme hi ha hagut 26 esportistes
becats, 16 de Mallorca, 8 d’Eivissa i de Formentera i 2 de
Menorca, el director tècnic era Antoni Roig i s’ha desenvolupat
bàsicament a Mallorca i a Eivissa. Atletisme a la vegada té un
subprograma de seguiment en el qual hi ha inclosos 20
esportistes de seguiment. Hem de dir que el programa
d’atletisme és un dels programes més antics. Per tant, és un
programa que té més pes, a més, dins l’atletisme hi ha 22
disciplines, llavors si quasi cobreixes un per disciplina et dóna
un nombre bastant elevat. 

Bàdminton, 17, 6 de Menorca, 10 d’Eivissa i Formentera i
1 de Mallorca. El director tècnic és Ernesto Rodríguez i es
desenvolupa bàsicament a Eivissa i a Menorca. Bàsquet n’hi ha
26, 25 de Mallorca i 1 d’Eivissa i Formentera. José Luís
Alveola és qui ho du. Era un programa també antic, l’hem
mantingut, després hi ha tot el programa que és dels bàsquet i
desprès hi ha tots els programes de tecnificació dels clubs que
també ajuden. Hem de dir d’aquest programa de tecnificació ja
tenim gent jugant a l’ACB. Tenim gent que juga a equips de
l’ACB i no només el ViveMenorca sinó també l’Estudiantes, hi
ha gent que els ha fixat.

Tenim boxa que és un dels programes que hem posat
actualment en marxa, tenim 6 esportistes i s’ubica a Mallorca.
Ciclisme, hi ha 15 esportistes, 11 de Mallorca, 4 de Menorca i
1 d’Eivissa, òbviament ciclisme com durem el centre de
tecnificació nacional aquí l’ubicam a Mallorca perquè és el lloc
més adient on es podrà fer aquesta simbiosi en tecnificació.
Gimnàstica artística, tenim 21 esportistes a Mallorca.
Gimnàstica esportiva a Menorca, Beth Salom ha posat en marxa
el programa. Lluita olímpica que són aquest d’Eusebi Capel que
a nivell nacional se’n duen quasi totes les medalles, en tenim 17
i es desenvolupa a nivell de Mallorca. En motociclisme Sebastià
Crespí, és un dels programes nous, hi ha sis esportistes i es
desenvolupa a Mallorca. 

En natació per discapacitats, aquí ja és un programa a nivell
nacional, ja ve gent de fora, gent que ha tret medalla en els jocs
paralímpics en natació que ve a entrenar a Mallorca, amb el
grup d’Antoni Pomar, però bé, ja no és un programa nostre sinó
que és un programa que a més acull gent de fora. He de dir que
el programa de tecnificació per a enguany ja tenim peticions
d’altres comunitats per enviar gent aquí. Tot el tema de la
residència i demés, el clima i la universitat i demés fan que hi
hagi gent que vulgui venir; el problema que tenim és que la
residència és limitada i primer donam possibilitat al nostres,
però hi ha gent que, en pisos compartits, ja vol venir a entrenar
a les Balears. En natació 18 Fernando Gómez Reino i Rafael
Huete són els que ho duen, es desenvolupa a Mallorca. Natació
amb els atletes, que és paralAlel a natació. 

Piragüisme, 16 de Mallorca i 3 d’Eivissa; el director tècnic
és Xavier Marroig, però diguem que també s’està treballant
molt a nivell, Jesús Cobos, a nivell de les Illes i de clubs perquè
és la base perquè el piragüisme pugi. El que hem de dir és que
des que ha vengut aquest entrenador a Balears fa quatre anys, va
venir abans d’aquest govern, va venir amb el govern passat,
l’esport de piragüisme ha avançat d’una manera espectacular
dins Espanya; de fet de no existir, perquè aquí no tenim rius, no
tenim tradició, ja tenim gent a l’equip nacional de piragüisme
júnior, i això és una cosa que... Hi ha un projecte en el Lago
Esperanza que, si ho aconseguíssim, possiblement tendríem un
dels millors llocs d’entrenament del món quant a la tecnificació,
perquè en Jesús és un dels tècnics reconeguts a nivell
internacional, i per la idoneïtat del Lago Esperanza. Hi ha un
projecte amb el Ministeri de Medi Ambient de dragar el llac
perquè totes les construccions que es varen fer allà d’hotels i
demés varen tirar els enderrocs dintre del llac i ara hi ha llocs on
hi ha tres dits d’aigua i, clar, per aquí no poden passar les
piragües, però hi ha un projecte per dragar; amb el conseller de
Medi Ambient estam intentant que aquest projecte s’executi
perquè són 3 milions d’euros de dragar només el llac. Si
s’aconsegueix tendrem una de les millors làmines d’aigua. És
un projectes, el que passa és que, bé, no depèn només de
nosaltres sinó que depèn de Madrid i d’una altra conselleria i
d’un altre ministeri i ens costa una mica; de totes maneres el
CSD ens ajuda bastant aquí.

Després tenim el projecte de tir amb arc, del qual hi ha 11
esportistes, 8 d’Eivissa i 3 de Mallorca, es desenvolupa
bàsicament a Eivissa, i aquí sí que és un dels projectes que hem
solAlicitat el reconeixement de centre de tecnificació
d’especialitat de tir amb arc pel CSD, conjuntament amb el de
natació, amb el de ciclisme, amb el de tir amb arc, amb el
d’esportiva, i amb el de lluita. L’avantatge que ho reconeguin és
que et donen més doblers; aquests 700, 800.000 euros que ens
entren del CSD, si en tenguéssim menys donarien menys
doblers, però, clar, els costa molt, sobretot perquè reconeixerien
que tenim bons centres de tecnificació aquí, i aquí bons centres
de tecnificació, bé, moltes vegades perjudiquen els centres de
tecnificació de Madrid i de Barcelona, que sempre han estat les
grans icones, però, ja dic, hi ha bastants d’esports en què els
nostres ja són millors que els centres de tecnificació nacionals.

El triatló, que és el programa de recent incorporació,
sobretot hem tengut resultats espectaculars amb Iván, que ha
estat campió del món júnior de triatló i subcampió en duatló,
que forma part d’això; Iván Muñoz és el seu entrenador i és el
tècnic d’aquí, i tenim 12 esportistes becats.

Vela, que és la gran espina que tenim clavada, perquè de ser
una comunitat pionera i capdavantera en vela lleugera els
darrers jocs olímpics no hi va anar ningú, i aquí sí que haurem
de fer un esforç, no per al 2012, que ho hi arribam, però sí per
al 2016. Nosaltres el que volem fer, amb la federació, amb el
nou president, ja estam posant en marxa perquè Cala Nova sigui
aquí el centre de tecnificació de vela amb ramificacions als
clubs nàutics de les altres illes. I sobretot el windsurf a
Formentera, que Asier ja els seus esportistes estan traient
medalles a nivell del campionat del món júnior, que això
significa que en el 2012 ja qualcun hi pot caure, però jo crec que
en 2016 possiblement els esportistes que representin Espanya
molts seran d’aquests dos centres de tecnificació. Ja s’ha fet un
estudi a través de la Federació de Vela, i la generació d’ara és



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 37 / 1 d'octubre del 2009 507

 

més densa i és més forta que la generació que es va fer per al
projecte del 92; el projecte 92, aquesta generació va treure dues
medalles d’or i, segons em diuen els tècnics, aquesta generació
és millor que la del 92. L’únic problema que tenim és que els
tècnics nostres han emigrat a altres comunitats i estan entrenant
a altres comunitats i fins i tot a altres països, i ara el que
necessitam és incorporar-los aquí.

Bé, això quant al programa de tecnificació. A nivell de
personal, he dit el gran grup. No hem crescut quasi en personal,
hem incorporat aquestes dues persones. És un dels problemes
que tenim a l’EBE, la tensió que hi ha de personal, perquè ha
crescut molt, li hem donat molta força però el personal continua
essent mínim, i bé, ara com que traurem tot el tema del
seguiment d’instalAlacions a fora i farà que les instalAlacions
estiguin dintre la conselleria, tot aquest tema d’inversions, els
el llevarem, a ells, i supòs que respiraran una mica, però s’està
allargant una mica el tema de les instalAlacions que ja teníem en
marxa i ara estam en el moment aquí.

I després, per acabar, -no sé si he contestat tot el que teníem-
el nou programa que ja hem tret ara en marxa és el de voleibol
i el de futbol sala a l’espera de posar en marxa tots aquests -que
aquests, el de voleibol i de futbol sala van al Palma Arena-
posar en marxa tots aquests programes de vela que jo crec que
és el gran repte, recuperar el lideratge en vela.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Palau, en torn de rèplica
per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, li agraïm les seves
explicacions i també, si ens volgués facilitar la documentació
que avui ha portat a la comissió, també seria interessant per als
grups. 

He de dir que ens sembla positiu el tema de la comissió
d’experts, de tècnics experts que estan fent aquesta feina i que
esperam que prompte puguin tenir unes conclusions i un
documenta definitiu. També els esforços que vostès estan
destinant a la formació. I m’agradaria assenyalar la meva
satisfacció d’haver sentit avui el discurs del Sr. Costa, que puc
acceptar i subscriure en un 90%. Estic satisfeta d’haver escoltat
que Balears està bé en infraestructures esportives, no serà per
les que va fer el Sr. Antich a l’anterior legislatura quan va
governar, però sí que crec que té raó en aquest sentit, encara que
s’hi ha de continuar treballant. 

I sobretot estic d’acord amb ell quan diu que l’Escola Balear
de l’Esport està funcionant des d’un centralisme. Jo diria més
que és un centralisme radical com no s’havia viscut mai en
aquesta comunitat, i sobretot en temes com la tecnificació
esportiva, pensam que des d’aquest punt de partida no es pot
funcionar bé. Crec que vostès estan ignorant que som una
comunitat autònoma formada per quatre illes i que pensen que
si les coses van bé aquí, en el seu entorn, és que van bé per tot,
i això no és cert. Molts dels projectes que vostè ha esmentat no
arriben a les illes menors. No m’ha contestat res de les
delegacions, quan li he parlat de les delegacions de l’EBE, però
jo, per les que tenc coneixement, pens que estan bastant, bastant

desemparades del nucli de Mallorca, que no hi ha una
comunicació fluïda i àgil, que no tenen veu ni vot i que vostès
les mantenen perquè ja se les trobaren i no les volen eliminar
perquè això políticament no seria correcte, però d’alguna
manera amb el funcionament que està duent ara l’Escola Balear
de l’Esport les delegacions insulars no pinten res.

I he de dir també que, bé, a mi m’agradaria saber la seva
opinió personal, ja sé que vostè dirà que tot està molt bé i que
ho fan fenomenal, però si pensa que realment en tecnificació
s’està fent tot el que es pot fer a totes les Illes, i he de criticar
una vegada més les decisions que s’han pres a l’illa d’Eivissa en
aquest tema -vostè sap molt bé a què m’estic referint-, i pens
que s’han pres decisions i sobretot les maneres com s’han duit
a terme, que estan perjudicant molt les delegacions insulars i els
tècnics i els esportistes que participaven d’un projecte, que no
se’ls ha escoltat, no se’ls ha tengut en compte quin era el seu
sentiment i els seus desitjos en aquest aspecte, i que d’alguna
manera això tendrà repercussions nefastes en el futur d’aquests
esportistes, i vostè en serà responsable. No serà l’únic
responsable, n’hi ha d’altres, però serà un dels principals com
a conseller d’Esports d’aquesta comunitat. 

Perquè jo ja li he dit alguna vegada que és molt difícil ser
delegat insular, ser entrenador, ser esportista a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera; ho és a Mallorca, però encara
ho és més a les illes menors, participar del món esportiu, i si
tens les institucions al teu costat idò encara pots tenir un èxit i
el pots tirar endavant, però si resulta que les institucions
públiques, que són les que t’han d’ajudar, el que fan és posar-te
entrebancs i d’alguna manera no escoltar-te i donar-te la potada
quan tenen l’oportunitat, idò les coses es fan encara més difícils.
Els resultats esportius cauen però sobretot s’està fent que la gent
perdi els ànim de continuar treballant i continuar lluitant. I jo ja
no vull aprofundir més en aquest tema, però pensam que la bona
voluntat que vostè pot tenir de cara als objectius de l’EBE
d’alguna manera queda totalment distorsionada i es perd quan
es tracta de les illes menors, perquè no se les està tenint en
compte com hauria de ser, no s’està respectant la feina que s’ha
fet, i aquest centralisme que vostè diu que..., menys nivell
tendran els esportistes com més se separen..., i no és una qüestió
de falta de sous, és una qüestió de voler trobar fórmules que
funcionin, i més quan hi ha fórmules que ja existien i ja
funcionaven no sé per què s’han de desbaratar, per què tot ha
d’estar aquí. Segur que si es vol es poden trobar fórmules, que
es pot treballar de forma descentralitzada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Palau, ha d’anar resumint.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

...i treballar pel bé dels esportistes i no fer el que s’està fent
ara. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Alorda? No intervé. Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies. Bé, jo voldria fugir d’un discurs polític fàcil
i des d’un tòpic, i per tant fer (...) polític és el més fàcil a un
parlament de les Illes Balears. Jo no ho faré, crec que és un
error. Per tant, perquè no se m’hagi mal entès i se’m pugui
confondre amb la intervenció de la portaveu del Grup Popular,
li diré al Sr. Conseller que jo quan parl de descentralització no
parl de desdoblament. Som els socialistes uns adversaris de
desdoblament en matèria de tecnificació i esport, no es
confongui, no estam d’acord amb el desdoblament. Però quan
jo li plantej la descentralització li dic una altra cosa; li ho posaré
amb un exemple que li he dit a alguns dels noms que ha
esmentat i que treballen per a vostè.

Jo, des de la meva dedicació política, per fer Illes Balears i
treballar en el Parlament, dedic entre 50 i 70 viatges a l’any per
poder fer Illes Balears, com la Sra. Palau, com la Sra. Rita, etc.,
etc. El que no pot ser és que els tècnics d’un centre de
tecnificació, amb una visita a l’any facin la feina d’Illes Balears
a un centre de tecnificació, i això no és una responsabilitat de
vostè, és una responsabilitat històrica de com funciona el centre.
Com funciona en realitat el centre? Els bons tècnics que estan
a Palma, treballant per al bàsquet, treballant per a l’esport que
sigui, tenen la referència de contacte a les altres illes i així
funciona. Jo estava criticant aquest sistema de funcionament que
du moltes legislatura. I no volia fer això tan exprés, però el
convid a modificar això en el sentit que la descentralització
sigui una descentralització real, i com vaig dir en termes literals
a un dels que vostè ha esmentat, hi ha la mateixa distància entre
Palma i Manacor que entre Andratx i Eivissa. Per tant si vas 15
vegades a Manacor pots anar 15 vegades a Eivissa o 15 vegades
a Maó. 

Aquest és una mica el concepte que la gent del centre no té
clarament -i a això el voldria animar, potser és perquè els ve
d’antic-, un concepte d’Illes Balears tan clar com potser pugui
tenir vostè o jo mateix, que li parl. Per tant l’he d’animar al fet
que, per exemple, és dolent -i ara li faré la lectura a la inversa-
que si vostè no prepara un centre ben descentralitzat de l’escola
de vela i es fa a Formentera, no trobaran mallorquins ni
menorquins que facin vela; vostè ha de fer un programa ben
descentralitzat i poder compaginar per als mallorquins i per als
menorquins un centre de tecnificació a Formentera perquè
puguin compaginar la tecnificació que vostè deia amb el fet de
poder anar a Inca o poder anar a Maó a veure els pares, i això és
el que avui no se suposa, és a dir, l’estructura descentralitzada,
i sàpiga que des del nostre grup mai no ens trobarà fent
propostes de desdoblament. Un centre de tecnificació a Maó, o
a Ciutadella, un centre a Eivissa, un centre a Formentera i un
centre...; això és un mal plantejament, és a dir, si tu vol fer
tecnificació, fer-ho amb concepte d’Illes Balears, però no té res
a veure desdoblament amb descentralització.

I amb això ja vull acabar. Jo en el tema de les
infraestructures estic totalment d’acord. No entraré en el debat,
perquè llavors diuen no, és que sempre tornau al passat. Els que
tornen al passat potser són altres intervinents. És a dir, jo pens
que hi ha les infraestructures que hi ha, jo no sé a qui són
atribuïbles ni hi vull entrar en el seu conjunt. Jo sé que, el Palma
Arena, el va fer l’anterior govern; potser s’hagués pogut fer una
altra cosa, segurament moltes coses diferents s’haguessin pogut
fer i no hi he volgut entrar; se n’haguessin pogut fer ben fets...,
deixar-ne a tots els municipis de les Illes, fets, i no vull entrar,
per exemple, en pavellons fets al municipi de Sant Antoni, que
no s’hi pot fer esport, es pot fer ball pagès. Per tant jo crec que
vostè ha enfocat bé el tema, i em permetrà, que acab en deu
segons, Sra. Presidenta, perquè supòs que ja estic en els quatre
minuts i mig.

Si vostè vol potenciar l’esport de vela, que probablement ha
caigut en el conjunt de les Illes Balears, probablement a unes
illes més que a les altres però ha caigut en el seu conjunt això,
doni tots els suports als que mantenen el pes de la vela a les Illes
Balears, que són els clubs nàutics. Li vull recordar que el Club
Nàutic de Menorca, el Club Marítim de Maó, fa poc ha tengut
una crisi important; això és un mal per a la vela menorquina.
Avui estam amb una discussió en el Club Nàutic d’Eivissa. El
suport polític de vostè i del govern que vostè representa és una
gran aposta per a això, i d’aquí a un parell d’anys la mateixa
problemàtica tendran els palmesans amb el Club Nàutic de
Palma. Per tant vull animar-lo perquè vostè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, ha d’anar acabant.

EL SR. COSTA I SERRA:

...institucionalment doni suport als clubs nàutics. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller, en torn de contrarèplica per un temps
de cinc minuts.

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

Dintre la tecnificació hi ha cinc programes més un programa
que es diu Ajudes. 

InstalAlacions. Hem repartit en funció de la població, i hi ha
doblers per a Eivissa, Menorca i Formentera. Llavors, dintre de
la problemàtica que em diu que tenim les illes menors
oblidades, per al programa d’instalAlacions no hi és.

Suport científic. L’hospital, les revisions anuals, les
revisions cada tres mesos, es fan a un hospital, i això es fa aquí
i és bo que es faci aquí, a més, i els viatges vénen perquè estan
pagats per l’EBE perquè els esportistes vengui aquí. I és bo que
estiguin tots junts, perquè tots els informes diuen que estiguin
al mateix lloc perquè així els metges poden comparar un amb
l’altre i saben com funcionen. Les ajudes de biologia i demés es
desplacen, perquè són aparells portàtils i demés, i les tenen a
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Eivissa, les tenen a Menorca, les tenen a Formentera, les tenim
a Mallorca. Llavors el suport científic no és tampoc problema.

Formació. Això és un dels grans problemes que tenim. Jo no
tenc cinc Asier, jo no tenc cinc Toni Roig, jo no tenc cinc
Carlos Morillo; ara, ara no els tenc, però els puc tenir, els puc
tenir. Això és el que hem de fer, formar els nostres entrenadors.
A posta en els criteris s’obligava quasi quasi als equips que si
tenien un entrenador de fora, el duguessin, però els d’aquí...,
que posassin dos o tres entrenadors nostres allà perquè es
formassin. A posta cada vegada que contractam un entrenador
de fora posam entrenadors nostres devora, a posta els pagam
viatges perquè venguin des d’Eivissa, des de Menorca, des de
Formentera a saber què fan aquí, però també pagam viatges als
de Mallorca perquè se’n vagin a Eivissa a veure què fa Carlos
Morillo, perquè d’aquesta manera podrem tenir tècnics i
d’aquesta manera podrem nuclis disseminats, però si els tenim
és tirar ... O sigui, muntar centres de tecnificació, donar doblers
de fora sense tècnics no serveix per a res, tendrem centres de
tecnificació mediocres.

El que hem de fer és que els entrenadors de les illes que es
vulguin formar donar-los totes les possibilitats perquè es formin
i es formaran quan s’agrupen, no es formaran quan se separen;
o sigui, s’ha d’anar a concentracions i pagar concentracions; hi
ha dintre d’aquestes partides que ara veurà, hi ha viatges a
concentracions i d’altres i són per a tots els entrenadors de totes
les illes, perquè es formin, i no només es formen a Mallorca; es
va a concentracions internacionals, es va a concentracions
nacionals i nosaltres els gestionam que hi vagin i els pagam.
Aposta tendrem, en el futur tendrem aquest desdoblament, però
hem de tenir tècnics.

No perquè jo surti a la foto dient he fet un centre de
tecnificació de ping-pong a Eivissa o a Formentera, jo surti que,
bé, que ja l’hem muntat, sí, però és que si després li han de
donar un tècnic que s’hagi planificat, que s’hagi cercat, que hi
hagi pedrera, a més, sí, queda molt bé, un centre de tecnificació,
però després la substància no hi és. Aposta l’hem de fer.

Ja dic que des que hem tret la pàgina web de l’EBE en el
tema de formació, hem passat de 200 visites a 5.000 visites
mensuals, perquè hi ha tota la informació; cada entrenador que
se’n va fora, a una concentració; cada vegada que se’n va a un
curs, a una història, penja tota la informació que du a la web i
s’ho descarreguen tots els entrenadors de les Illes Balears, de
200 a 5.000 visites mensuals. És molt important, perquè
necessitam fer això.

Currículum personal. Bé, a part de l’Institut d’Estudis
Secundaris, que el tenim a Mallorca, això sí, ens costa molt
reproduir-lo, però la resta està exactament igual, o sigui, totes
les illes tenen els mateixos avantatges; pagam els viatges de la
Fundació ADECO perquè venguin aquí, ho puguin fer, fins i tot
les delegacions de la Fundació ADECO de cada illa ho utilitzen,
llavors tampoc hi ha massa problema.

El tema d’ajudes, el famós tema d’ajudes. Els clubs més
beneficiats han estat clubs de les illes menors, perquè eren els
més perjudicats fins ara. Quan hem incrementat, jo record quan
hi havia clubs que deien, nos han quitado dinero, tenemos
20.000 euros menos, i nosaltres dèiem esperau, esperau, ostres!,
quan sumaven al final sumaven 76.000 euros més que l’any
passat, i tu deies què passa? Clar, és que el cicle s’ha de
completar i totes les ajudes han de sortir, si només ens fixam en
les primeres; hi havia tres blocs d’ajudes, quan s’han sumat
totes, els equips més afavorits els de les illes menors.

Els esportistes individuals més afavorits, els de les illes
menors. Per què? Perquè sí, tradicionalment tenien menys
doblers que la resta, és ver. Bé, doncs ho hem millorat. Llavors
ni en les ajudes ni en el currículum personal ni en la formació
ni en el suport científic ni en les instalAlacions les illes menors
s’han vist perjudicades, fins i tot s’han vist millorades. La
tecnificació, i tenim aquest problema: si no tenim entrenadors
no podem, no podem. I no és ficar doblers. Però ..., i com que
sabem per on van els tirs.

El Govern l’any passat donava 70.000 euros, enguany dóna
86.000 euros per a aquests mateixos programes de tecnificació,
dóna 86.000 euros i tots els avantatges de l’EBE, que per ara no
els tenien, sí, sí. Poden estar, si venen a la Universitat hi estan
ficats, poden tenir el seguiment biomèdic, poden estar en
l’assegurança, poden estar en les ajudes als entrenadors, poden
entrar en els desplaçaments, poden estar amb els convenis que
tenim amb Acciona, amb Avis i d’altres a l’hora de desplaçar-se
a fora, ho tenen, si estan ficats dins l’EBE.

Si només donam doblers i no ajudam no serveix per a res,
hem donat més doblers que l’any passat, hem donat més doblers
per a aquests mateixos programes. Altra cosa és que, perquè
tenguem problemes perquè es pagui, però com té tot el Govern,
s’hagin pagat més tard, però això no significa que sigui perquè
estiguin a l’EBE, això significa que hi ha una crisi econòmica,
que no és el mateix.

Però bé, com que d’això tenc una pregunta dimarts que ve,
en parlarem més a fons dimarts que ve.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, moltes gràcies, Sr. Cañellas. I una vegada esgotat
l’ordre del dia d’avui, només queda agrair al conseller i al seu
director d’Esports, Sr. Gili, la seva presència.

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