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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa a Rosa Maria Alberdi.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bones tardes, president, Isabel Llinàs substitueix Antoni
Serra.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sandra Morell substitueix Joan Flaquer.

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que no hi ha més substitucions.

I. Elecció del càrrec de secretari/ària de la comissió.

Per tant, el primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix
en l’elecció del càrrec de secretari o secretària de la comissió.

L’elecció de secretari es fa d’acord amb el que preveu
l’article 40.3 del Reglament de la cambra, en conseqüència,
deman als grups parlamentaris que facin arribar a aquesta
presidència els noms dels diputats que proposin per al càrrec.

Sí, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, el Grup Socialista presenta la Sra. Esperança Marí.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més propostes? Podem considerar aprovada per
assentiment la proposta feta pel Grup Parlamentari Socialista?

(S’escolten veus de fons que diuen: no)

No, per tant passam a votació.

Molt bé, Sra. Vicepresidenta, faci lectura del nom dels
diputats per tal que dipositin el seu vot a la urna.

LA SRA. VICEPRESIDENTA:

Sr. José María Costa, perquè seria la Sra. Alberdi i Castell,
Rosa Maria, idò passaria el Sr. José María Costa a votar.

Alorda i Vilarrubias, Antoni.

Carretero i Niembro, Josep.

Coll i Canyelles, Miquel.

Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

Ah sí, Sandra Morell en el seu ...

Flaquer i Riutort, Joan.

(S’escolta una veu de fons que diu: jo, som jo)

Sí, no, val.

Gornés i Hachero, Josep Simó.

Llinàs i Warthmann, Isabel.

Llauger i Rosselló, Miquel Àngel.

Jo llegeixo la llista, eh.

Marí i Mayans, Esperança.

Mayans i Serra, Josep.

Mercadal i Mercadal, Margalida.

Montserrat i Bennàssar, Maria.

Morillas i Navarro, María Luisa.

Palau i Costa, Catalina.

Rita i Larrucea, Maria Cristina.

Torres i Cabañero, Carolina.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, el resultat de la votació és el següent: a favor de
l’Hble. Sra. Esperança Marí, 9 vots; en blanc, 6 vots.

En conseqüència, queda proclamada secretària l’Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans.

Li prec que prengui possessió del seu càrrec.

Si vos sembla bé, deixarem un temps perquè el conseller i el
seu equip entrin, no sense abans prendre’m la llicència de donar
l’enhorabona, en nom d’aquesta comissió, al Sr. Miquel Àngel
Llauger pel recent naixement dels seus dos fills.

(Algunes rialles i remor de veus)

(Pausa)
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II. Compareixença RGE núm. 472/10, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari Popular,
de l'Hble. Conseller de Presidència, per tal d'informar
sobre la implantació a Mallorca dels estudis universitaris de
ciències de l'activitat física i l'esport.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, per tant, al segon i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, consistent a la compareixença RGE núm. 472/10,
presentada per quatre diputats membres de la Comissió de
Cultura, Educació i Esports, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, mitjançant la qual solAliciten la compareixença del
conseller de Presidència, per tal d’informar sobre la implantació
a Mallorca dels estudis universitaris de ciències de l’activitat
física i de l’esport.

Hi assisteix el conseller de Presidència, Hble. Sr. Albert
Moragues i Gomila, acompanyat del Sr. Diego González
Carrasco, delegat de la Presidència per a l’Esport; la Sra. Joana
Maria Socias Camacho, directora general de Relacions amb el
Parlament i de Coordinació Normativa; el Sr. Andreu Serra
Martínez, cap de gabinet de la Conselleria de Presidència; la
Sra. Aina Maria Vives Bauzá, cap de Premsa de la Conselleria
de Presidència, i el Sr. José María González, en qualitat
d’assessor.

Té la paraula l’Hble. Conseller, per tal de fer l’exposició
oral del tema objecte de la compareixença, sense limitació de
temps.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Sí, moltes gràcies, president, però li assegur que
m’autolimitaré en la utilització del temps.

Bé, des de la nova etapa de la Conselleria de Presidència,
com a responsable de la gestió de l’esport, no hem deixat de fer
feina perquè el grau de ciències de l’activitat física i l’esport,
açò que en un es dirà CAFE, pugui arribar a ser una realitat. De
fet, els vull dir que avui mateix hi ha hagut una reunió a la
Universitat per continuar parlant del disseny curricular, que ja
compta amb una proposta d’organització de pla d’estudis però
que requereix encara un aprofundiment perquè, des de la pròpia
delegació de la presidència per a l’esport s’han fet arribar una
sèrie d’observacions que no acaben de ..., perquè no s’acaba
d’estar d’acord amb el plantejament que es fa per part d’aquesta
comissió; li queda encara un llarg recorregut de feina a aquesta
comissió mixta.

Dit això, vull dir, el que, i per a mi és més important en
aquesta compareixença, en aquests moments i per aquest govern
la implantació d’aquests estudis no és una prioritat immediata,
per diverses raons que intentaré desenvolupar al llarg de la
meva intervenció. Per tant, ja els puc dir que a l’any 2011
aquest grau no estarà en disposició de posar-se en marxa, per
diverses coses. No de menor a major ni de més important a
menys important, però primer dir-los que, per començar, no
tenim clara la ubicació física d’aquests estudis; així com abans
es feia feina per ubicar aquests estudis en el poliesportiu
Príncipes de España, ara ens ho replantegem, i pren més cos

cada dia dins l’equip d’esports que no és el millor lloc mantenir
aquesta proposta del Príncipes de España, sinó que, segurament,
és molt millor colAlocar-ho dins el campus universitari. És a dir
que, com tota la resta d’estudis universitaris, aquesta sigui una
oferta que s’hauria d’ubicar dins el campus universitari, també
perquè cada vegada també li volem donar més importància a les
instalAlacions acadèmiques o educatives del Príncipes de España
per desenvolupar una i molt important feina que es fa per posar
a disposició titulacions de caràcter professional i el volem
convertir en un real centre integral en formació d’esports.

Açò que els acab de dir i els acab d’explicar no vol dir en
absolut que haguem desestimat el projecte, però sí que l’hem
prioritzat, per algunes raons que ara també els explicaré.

La primera raó, que per a mi és una raó molt important, és
que, d’acord amb les dades que el propi ColAlegi oficial de
llicenciats en educació física ens ha confirmat, no hi ha una
demanda suficient a les illes en aquest moment per plantejar la
implantació d’estudis de grau en aquesta especialitat; és més,
algunes xifres que es donen en aquests moments ens parlen que
és molt possible que al voltant del 50% dels llicenciats a l’INEF
siguin bé a l’atur o estiguin realitzant activitats professionals o
acadèmiques que no tenen res a veure amb la llicenciatura que
ells tenen.

L’aposta actual, per tant, a la qual la conselleria imprimeix
prioritat és impulsar els estudis de tot el que tengui a veure amb
el caràcter professional o laboral relacionat amb l’activitat
esportiva, amb l’activitat d’oci, amb aquestes activitats, i per
tant el que nosaltres impulsam és la formació ocupacional, la
formació contínua, que són formacions de caràcter professional,
i també, d’una forma molt important, la formació professional
reglada en els seus nivells superior i mitjà.

Bàsicament, la nostra aposta va encaminada en tres sentits:
primer, oferir, com dic, estudis de capacitació laboral, formació
ocupacional i laboral a monitors i també a treballadors
desocupats i que, a més, com vostès saben, els permeti, a través
d’aquesta capacitació laboral, reintegrar-se en el sistema
educatiu, aquesta és la primera qüestió a la qual donam
importància.

Segon, oferir estudis reglats de formació professional de
grau superior i mitjà i també títols específics d’esports. Fins ara
aquests estudis només es podien, com vostès saben, seguir des
dels instituts; enguany, per primera vegada, es podrà estudiar el
TAFAD, el Tècnic en Activitats Físiques i Animació Esportiva,
des del Príncipes de España, i açò ens permetrà, ens ha permès
dissenyar programes curriculars adaptats als esportistes d’elit.
Açò representa fer una passa endavant, perquè fins ara, segur
que vostès també ho coneixen, els programes curriculars
adaptats només s’oferien als nivells de secundària i batxillerat,
i ara, amb aquesta titulació de Tècnic en Activitats Físiques i
Animació Esportiva, el TAFAD, parlam d’un nivell d’estudis
professionals tant de grau mitjà com de grau superior.
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Dit açò, també vull afegir que els estudis universitaris, dels
quals, encara que no en parlam ni immediatament dels estudis
de grau, estam preocupats per la qüestió dels estudis
universitaris, i ja enguany començam a parlar d’estudis de
màsters i de cursos específics per enfocar el futur professional
d’aquests llicenciats. Dir-los que enguany la Universitat
comença a donar dos cursos, dos màsters en aquesta matèria: un
en esports i turisme, i un altre en esports i benestar integral.

La nostra idea, i açò es planteja a partir d’un conveni que es
va firmar ja fa uns mesos amb la Universitat, i per tant
s’imparteixen partir d’enguany aquests dos màsters, la nostra
idea en la qual fem feina és que els màsters, una vegada que la
Universitat, acabada la implantació del Pla Bolonya, doncs
nosaltres fem feina perquè, a partir del curs que ve, del 2011-
2012 es posin en marxa dues especialitats més, centrades a
formar especialistes de gestió d’activitats esportives enfocades
a gestió i turisme, com dic mitjançant aquests cursos de
postgrau. És a dir que la nostra idea és que mentre no hi hagi els
estudis de grau tots els estudis de postgrau, en una primera etapa
almenys, lligui molt l’activitat esportiva amb l’activitat turística,
tota l’activitat de turisme i la d’oci, etcètera.

I continuam desenvolupant el pla d’estudis, com dic, del
CAFE, juntament amb els tècnics d’educació de la Universitat,
però encara aquests, com he dit al principi, aquests estudis es
troben a una fase molt inicial, la Universitat fins ara ha centrat
tots els seus esforços a adaptar els estudis al Pla Bolonya i ara
som a la fase de definir el pla d’estudis concret d’aquesta
iniciativa.

Com els he dit al principi, tenim una primera proposta
enllestida o pràcticament enllestida que haurà de ser presentada
a l’ANECA, a l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i
de l’Acreditació, que haurà de ser aprovada per la CRUE, per la
Conferència de Rectors de les Universitats d’Espanya, per al
Ministeri d’Educació, i tot açò encara requereix, és un camí, no
se’ns planteja un camí breu en el temps.

I per tant, aquest conjunt de decisions i de feines que no
estan en el moment que els correspon encara, ha fet que la
conselleria prengués aquesta decisió que els acab de comentar:
2011, que havia estat una proposta que havia fet l’anterior
conseller d’Esports, la possibilitat d’iniciar l’any 2011 els
estudis universitaris, doncs ha de ser ajornada per aquestes
qüestions que acab de posar en coneixement de tots vostès.

Però la nostra preocupació en aquests moments formativa,
i acab amb açò, Sr. President, és la preocupació perquè els
estudiants i els esportistes en aquests moments tenguin la millor
oferta formativa que els permeti desenvolupar els seus estudis
i poder-los coordinar amb les seves activitats esportives. I tota
la qüestió de caràcter universitari, excepte les qüestions dels
màsters o dels postgraus, doncs deixar-ho ajornat a un temps
que crec que encara parlam d’un parell de cursos almenys.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts, per tal que
els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de
preguntes o observacions. Per la qual cosa es demana als
portaveus si volen una suspensió de la sessió o si podem
continuar. Entenc que podem continuar.

L’Hble. Sr. Conseller pot contestar les preguntes o
observacions formulades conjuntament o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu.
Entenc que prefereix contestar globalment.

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Sra.
Catalina Palau, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President, bones tardes a tots. Agraïm
aquesta primera compareixença del nou conseller responsable
en esports i també de tot l’equip que l’acompanya de la
conselleria.

Començaré fent una miqueta d’història, com vostè ha dit
aquesta és una solAlicitud de compareixença que vàrem entrar
des del Grup Parlamentari Popular, doncs quan encara existia
una conselleria d’Esports en aquest govern i el seu titular era el
Sr. Mateu Cañellas, i ben prompta farà un any, va ser el
novembre de l’any passat, quan a una interpelAlació, que va ser
demanada pel nostre grup parlamentari al Ple de la cambra, ell
va anunciar la intenció del Govern de crear a Balears la carrera
universitària d’INEF que, segons ells, seria ubicada al complex
esportiu del Príncipes de España i que començaria a funcionar
el 2011.

En aquell moment només hi faltaven dos tràmits: un era
l’autorització definitiva d’ANECA, i l’altre que el Consell de
Govern signàs la finançació i això no havia de ser cap problema,
perquè totes les conselleries implicades, Esports, Educació i
Economia, doncs hi estaven totalment d’acord i volien donar un
fort impuls als estudis sobre l’esport.

També ell comentà, no sé si va ser a la premsa, però que ja
existia una comissió interna, creada per estudiar la viabilitat
d’aquest projecte i donar les passes pertinents per desenvolupar-
lo, i que els cursos començarien el 2011 i s’anirien implantant
de manera progressiva. És a dir, cada any successiu, un curs nou
i que el cost total quan la carrera estigui completament en
funcionament i hi hagi tots els cursos funcionament
completament, seria de 800.000 euros per a les arques del
Govern balear. Òbviament des del Grup Popular ens va semblar
una bona idea, ho vàrem valorar positivament en aquell moment
perquè pensam que Balears és un referent esportiu a nivell
mundial ara mateix i la idea d’apostar per la formació i dotar
Balears dels estudis universitaris d’INEF és bona i coherent
amb la realitat que ara vivim. 

Això té molts components positius, ens hagués permès
revitalitzar el complex esportiu de Príncipes de España, vostè ja
ho ha descartat, perquè durant anys i sobretot aquesta legislatura
s’hi han fet notables inversions i és important que se n’optimitzi
l’ús i s’aprofiti al màxim. A més, també seria una manera de
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què aquestes instalAlacions del Príncipes, que són de la
comunitat autònoma, fossin utilitzades per part de tots els
ciutadans de les Illes, que ara i moltes vegades nosaltres deim
que només són emprades pels esportistes i pels ciutadans de
Mallorca, i d’aquesta manera si hi hagués una carrera
universitària hi podrien acudir tots els joves de totes les illes que
volguessin fer aquests estudis. I també pensam que seria una
bona sortida professional per a molts de joves que tal vegada
vulguin estudiar aquesta carrera i que ara no ho fan pel fet
d’haver de sortir fora, i això suposa unes despeses i una
problemàtica que quan pots estudiar més prop de ca teva no hi
ha aquestes dificultats.

També vàrem veure en aquell moment...,estic parlant d’un
període de fa quasi un any, que la rectora de la Universitat de
les Illes Balears rebia els representants del COLEF, del  ColAlegi
de Llicenciats de l’INEF de Balears, per tractar aquest tema. I
després quan vostè, Sr. Moragues i el delegat d’Esports el Sr.
González, aquí present, varen prendre possessió de l’àrea
d’Esports com a titulars, varen anunciar una continuïtat en tots
aquells projectes que havia anunciat prèviament el Sr. Cañellas
i també entre tots els que varen anomenar tenia cabuda aquesta
posada en marxa de la carrera universitària d’INEF aquí a les
Illes Balears. Clar, que ja ens feia malpensar una mica el fet que
durant més de mig any, no sé si són set mesos que han passat
des que vostès han arribat a l’àrea d’Esports, dins aquest govern
no hi ha hagut cap altra notícia en els mitjans de comunicació
referent a aquest tema. I clar, pensàvem o que feien molta feina
i es reservaven per anunciar la bomba informativa ja totalment
quadrada i resolta, o tal, com nosaltres ens temíem, el que passa
és que no s’ha fet res, s’ha descartat la idea, i bé, una vegada
més ens diuen que no és una prioritat i que allà on varen dir que
sí, ara diuen que no.

Vostè ha emprat moltes paraules, molts arguments per dir
que un projecte que era interessant, un dels pocs projectes que
en matèria esportiva havia anunciat aquest govern del pacte, ara
resulta que, com passa en molts altres casos, quedarà en no-res.
Ens posa diverses excuses, que la ubicació no és l’adequada,
que no és una prioritat, ... Bé, vostè ha estat molt diplomàtic i jo
li puc dir d’una manera o d’una altra, però la realitat és que això
es queda en no-res. Va ser un gran anunci, però no ens
sorprèn..., ara, sí ens decep, és una decepció política i també ho
és per a tot el sector esportiu de les Illes Balears. Supòs que la
crisi econòmica té molt a veure, però per desgràcia també
pensam que hi té a veure la crisi política que han originat vostès
dins aquest govern i que tal vegada, no ho sé, però podria ser si
el Sr. Cañellas d’Unió Mallorquina continuàs al front d’una
Conselleria d’Esports que ja no existeix, tal vegada veuríem
tirar endavant aquest projecte i no com ara. 

Bé, com dic, no sorprèn. Vostès tampoc no compleixen el
seu programa electoral, no compleixen les seves pròpies
iniciatives i els puc dir que són una decepció rere una altra, un
frau, els ho puc dir més polit o menys, però la realitat és
aquesta. Per tant, en aquest tema no avançam, però molt ens
temem que amb tots els altres que vostès varen anunciar
continuïtat quan varen assumir la responsabilitat de l’àrea
d’Esports, com eren també les ajudes d’Illesport, varen anunciar
que es mantindrien i no és així, ja estan patint retallades; també
hi ha problemes en el tema del transport entre illes, que era un
tema que es considerava molt consolidat i també pareix que hi
ha equips que ja es queixen perquè quan s’acabi el contracte

signat amb AVIBA no sabem què passarà; i molt ens temem que
el resultat seran quatre anys de legislatura totalment perduts en
matèria d’esports i per aquest camí no anam enlloc. Una gran
decepció, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc també per saludar el
Sr. Moragues amb les seves noves responsabilitats i la seva
vinguda en aquesta comissió i lamentar també que la seva
primera compareixença hagi de ser per fer-nos l’anunci d’un
ajornament, hem entès de les seves paraules, més que d’una
carpeta d’una iniciativa que també nosaltres vèiem amb interès,
com supòs que tothom, si poguéssim aspirar i tenir la
possibilitat de donar més cursos a la nostra universitat i en
aquest cas amb l’INEF. De totes maneres, comprenem que es
puguin continuar treballant els temes curriculars, aquest milió
d’euros anuals que s’apuntava de cost, comprenem les
dificultats, que voldria pensar que són de conjuntura, en tot cas
segur que són estructuralment de mal finançament del país per
afrontar nous reptes, però aquest l’hem de resoldre perquè és
evident que indrets amb menys habitants i amb menys motius
respecte de, per exemple, la mateixa insularitat com per tenir
aquests estudis, doncs les poden afrontar i sembla que el
projecte que existia té cara i ulls, té possibilitats i que s’hi ha de
continuar treballant. 

Per tant, nosaltres l’animam a avançar en aquesta línia, tot
i que també comprenem que part dels costos, també a nosaltres
ens arriba aquesta situació laboral i de preocupació dels INEF
que existeixen a les Illes Balears a l’hora de trobar el seu nínxol
actual competencial, que a molts de nivells s’accepta i són
ocupats per mòduls de magisteri, fins i tot per altres categories
i que realment seguim amb un esforç universitari que l’hem de
fer, de formació i d’excelAlència, però és lògic que hi ha d’haver
una demanda i que ha de respondre també a una demanda
laboral i social que l’hem de cobrir. Perquè tengui sentit la
Universitat també ha de tenir sentit l’oferta pública i privada de
treball per a tots aquests tipus de titulats i sortir d’aquest
moment delicat, difícil i també la regulació de la formació
esportiva a tants d’indrets privats, en els quals la immensa
majoria dels nous llocs de treball que s’han creat associats a
l’esport, pocs d’ells, molt pocs han tengut a veure amb una
llicenciatura universitària, sinó altres nivells. És evident que no
serà el gruix, no han de ser els professionals d’INEF, però sí hi
ha d’haver una reserva d’aquests tipus de places i després la
mateixa dinàmica laboral crec que ens empenyerà amb més
força cap aquí.
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En tot cas aquesta iniciativa, si no és de cara al curs del
2011, com va anunciar amb l’optimisme que també s’ha de
posar en la gestió pública, però sembla que no tenia tots els
temes lligats, si no és l’any 2011, que sigui els propers cursos,
però el continuam animant a treballar-ho i, per descomptat,
també donam suport a les altres iniciatives de caràcter formatiu
en el màxim nivell que vostè ha anunciat i que també no han de
quedar aturades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Costa per un temps de deu
minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Volem afegir-nos també a les
felicitacions per la seva responsabilitat en matèria d’esports.
Crec que ha vengut aquí per retre comptes d’alguna manera a un
compromís de l’anterior conseller en matèria d’esports, i jo el
vull felicitar en el sentit que és un acte de sensatesa, la reflexió
política i la decisió que en nom del Govern que vostè ha vengut
a expressar. Per tant, diferim dels anteriors portaveus que han
fet ús de la paraula.

Jo pens que, com vostè ha explicat, hi ha una sèrie de dades
que és important analitzar. Una és la dada en matèria de la
demanda que té aquesta opció universitària en el conjunt de les
Illes Balears i crec que això és el primer que s’ha de veure. I la
segona qüestió que s’ha d’atendre és el moment econòmic en
què vivim. Aquest govern és obvi que ha passat, quan va
prendre possessió, d’un moment econòmic, ara no ho recordaré,
era una altra conjuntura econòmica i ara ens trobam a una altra
totalment diferent. Per tant, el Govern i en aquest sentit el
volem felicitar, fa un exercici d’adaptar el pressupost i les
prioritats polítiques a la realitat econòmica que es veu. Les
ilAlusions i els projectes polítics sempre tenen la cortapisa, que
es diu en castellà, de la matèria pressupostària. 

Jo pens que aquest és un element important i en aquest sentit
el vull felicitar i recordar també al Sr. Alorda que aquesta
valentia política de dir allò que deixam en suspens que vostè ha
fet conseller, és una obligació no només seva, sinó del conjunt
del Govern que ha de renunciar a projectes per dur endavant
aquesta comunitat. Crec que el que vostè ha vengut a fer aquí és
un exercici de claredat, de sinceritat i de valentia política. S’ha
de diferenciar, no, ... és veritat, perquè no es poden comparar
pressuposts de creixement i de quan l’economia, les
transmissions, els imposts entraven molt fort, amb la davallada
que avui patim. 

I després -i amb això acab- hi ha una reflexió que vull fer
perquè dins el Grup Parlamentari Socialista l’hem feta moltes
vegades, acceptam el que vostè planteja, però també seria bo
que diferenciéssim comunitats autònomes i Estat, que no és més
comunitat autònoma la que té més carreres universitàries, o no
és més Estat el que en té més. Andorra és un estat com Espanya
o França i no té carreres universitàries i si en té són molt
poques. Per tant, no podem comparar les Illes Balears amb
Andalusia o amb Catalunya per posar dos referents, que tenen

més de 6 milions d’habitants. Per tant, vull recordar una altra
reflexió feta pel conseller d’Hisenda, que manejam un
pressupost molt important i per tant, en política és important
prioritzar, si es prioritza deixar això probablement hi haurà la
possibilitat d’optar a altres qüestions i com va dir el conseller
Cañellas, el seu predecessor en el càrrec, quan va presentar
l’anterior pressupost, va dir que prioritzarien l’esport i el món
dels esportistes i es deixaria endarrere les qüestions
d’infraestructures. Crec que va ser una decisió encertada i
agafam la filosofia d’allò que ell volia plantejar.

Vull acabar felicitant-lo per la compareixença que vostè avui
ha fet aquí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sr. President. Vull fer algunes puntualitzacions a
algunes de les coses que s’han dit. El Govern i aquest conseller
que els parla, ha de quedar molt clar, en absolut està en contra
de la iniciativa , primera qüestió. Segona qüestió, aquest govern
i aquest conseller que els parla no ha descartat en absolut la
idea, és cert que hem dit que no serà l’any 2011, que era la data
en la qual l’anterior conseller feia feina. Per què no és l’any
2011?, jo els he donat aquí una sèrie de raons, no és l’any 2011
primer perquè la situació econòmica que vivim ens obliga a fer
un exercici de prioritats permanentment i aquesta no sembla, a
la llum de les informacions que tenim, no sembla una demanda
que justifiqui la inversió en aquests moments que hem de
prioritzar. 

Què em dirien vostès avui si jo hagués dit que l’any 2011
començaran els estudis universitaris de l’INEF i no tenim resolt
una cosa que sí té molta demanda en aquesta comunitat
autònoma que són els llicenciats de medicina, per exemple? No
té cap sentit, vostès mateixos que em critiquen açò, em
criticarien el contrari, dirien cap on anam, dirien que dilapidam
els doblers amb una cosa que no té demanda social i en canvi no
atenem les coses que necessitam. Aquest govern encara no ha
pogut posar en marxa una qüestió en què tots estam d’acord i
que necessitam molt més que una facultat d’estudis esportius i
és la facultat de medicina. Ho podrem fer l’any 2011? Jo ho
dubt. Si la situació econòmica no millora, jo dubt que aquest
govern l’any que ve, governi qui governi, pugui tirar endavant
una facultat de medicina, que és molt més necessària perquè sí
tenim constància que hi ha molta més demanda de titulats.

Les dades no me les invent jo, són dades contrastades amb
el ColAlegi de llicenciats en INEF, en aquests moments d’una
xifra d’uns 400 llicenciats en INEF n’hi ha 200 que no tenen
feina, fan feina a coses que no tenen res a veure. Això justifica
una inversió per fer en aquests moments de dificultats
econòmiques una facultat d’INEF? Estic segur que si vostès
estiguessin al meu lloc, Sra. Palau, dirien exactament el que he
dit jo. És un exercici de seny i de realisme. Si nosaltres
tinguéssim una situació distinta, si tinguéssim molts de recursos,
jo també som partidari que la Universitat de Balears tingués els
estudis d’arquitectura o molts d’altres que no hi són. Jo estaria
encantat, perquè jo crec que la Universitat significa d’alguna
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manera la visualització màxima de com entén un país, en aquest
cas Balears, la cultura i la formació dels seus habitants. Per tant,
jo em sumaria perquè hi hagués totes les facultats possibles.
Però clar, en aquest moment si hagués de prioritzar la facultat
d’INEF per damunt d’altres coses, ho hauria de llevar dels
recursos que he de dedicar a coses que per a mi són molt més
importants en aquest moment dins el món de l’esport. És a dir,
jo hauria de deixar tecnificacions, que és molt important per a
nosaltres, hauria de deixar infraestructures, que és molt
important per a nosaltres i hauria de deixar formació no
universitària que és importantíssima per a nosaltres. 

Perquè clar, Sra. Palau, vostè diu, açò serviria per
revitalitzar el Príncipes de España. Jo no sé si sap quants usuaris
té el Príncipes de España?, més de 3.000 usuaris ara, avui. Què
fa el Príncipes de España?, té un institut que permet als nostres
esportistes que estan dins programes especials, poder conjugar
els seus plans d’entrenament amb els seus estudis. Tenim un
institut que fa educació secundària i batxillerat especial per a
ells, tres anys de batxillerat que permet que els alAlots i alAlotes
que estiguin dins els programes esportius puguin desenvolupar
els seus programes importantíssims d’entrenament i puguin
rebre l’educació del sistema general. Açò fa el Príncipes de
España. 

Què fa a partir d’enguany el Príncipes de España i que jo
també ho he explicat? Posa en marxa tot el Pla de formació
professional de grau mitjà i de grau superior, és a dir, dóna
accés després a la Universitat en els seus distints nivells, dóna
les titulacions del període transitori que com vostè sap són
aquestes que vénen dels convenis entre l’EBE i les federacions,
dóna tot el programa de formació, amplíssim programa de
formació continuada que el que fa és posar al dia els llicenciats
que tenim, la gent que té títols de monitors, la gent que té títols
de formació professional per posar-los al dia o per especialitzar-
los. 

Ha posar en marxa la formació ocupacional, aquesta que
com dic els dóna un títol per poder fer feina amb algunes àrees
del món de l’educació física, del món de l’oci, del món
relacionat amb les activitats a l’aire lliure; no només els dóna
possibilitat de fer feina perquè els dóna una capacitació
professional i un títol de formació professional, és que permet
a aquesta gent si vénen exclosos del sistema educatiu
reingressar al sistema educatiu. Això per a mi és molt més
important, avui, aquí i ara, fer això: donar possibilitats perquè
els nostres esportistes que estan en plans molt importants
d’entrenaments no hagin de deixar els seus estudis. És molt més
important donar-los una formació professional clara i amb
titulació. És molt més important donar formació continuada als
que estan a l’atur o als que tenen possibilitats de millorar les
seves titulacions i és molt més important donar una sortida
ocupacional a aturats i a alAlots i alAlotes que han estat expulsats
del sistema educatiu. 

És molt més important això, Sra. Palau, en aquests moments,
que la facultat d’estudis universitaris, molt més important, però
jo li vull dir, essent això molt important..., per tant ho hem
prioritzat, això ha descartat la idea...? No, avui mateix -ja li ho
he dit al principi-, hi ha hagut una reunió de la comissió mixta,
entre la conselleria i la Universitat. No sé què va dir el Sr.
Cañellas quan va comparèixer aquí i va explicar que els tràmits
ja estaven acabats i estaven a punt d’entrar a l’ANECA. Jo he
vist avui mateix com està i no està per anar a l’ANECA això, no
hi està. El projecte no està per anar a l’ANECA entre altres
coses -com li dic- perquè hem fet arribar una sèrie d’objeccions
a un pla que no ens soluciona algunes coses, però és que
l’ANECA no significa que aquest ja hagi acabat el seu
recorregut. 

Com he dit ho ha de valorar el CRE, la Conferència de
rectors, ho ha de valorar el ministeri i ho ha de valorar finalment
el Consell de Govern, que és molta aprovació pendent que hi ha
encara!, però ho vull repetir, no hem descartat la idea, feim
feina en aquesta qüestió i, efectivament, el pròxim govern que
sorgirà de les eleccions haurà de decidir si la situació canvia, si
li vol donar o si li vol imprimir una velocitat distinta de la que
jo li imprimesc i la hi imprimesc -cregui’m- per un exercici de
responsabilitat absoluta, per un principi de responsabilitat
absoluta. 

M’estim més que em digui el que m’acaba de dir, que no
que em digués el que jo pens... el que jo li diria si jo estigués
assegut allà i vostè hagués vengut avui aquí dient que posaria en
marxa la facultat. En aquests moment, cregui’m, Sra. Palau, no
té més explicació, no té altres sortides.

Naturalment, ho he dit abans i ho repetesc, la situació
econòmica no està al marge d’aquesta decisió, la situació
econòmica que efectivament ha fet retalls a tots els
departaments... ministerials, anava a dir, no, del Govern, a tots
els departament del Govern també ha afectat aquest i afectarà
encara més l’any 2011. És a dir, la situació econòmica del 2011,
la situació pressupostària del 2011 serà més dolenta que la del
2010. Per quina raó? Perquè, damunt la del 2010, encara
retallarem un poc més.

Només té una cosa més positiva, el pressupost del 2011 que
és que quan vàrem debatre el pressupost del 2010 entràvem en
un túnel que no tenia..., on tot era fosc, no veiem el final, ara en
aquest túnel ja veim el llum al final. Això és l’única situació que
tenim. En aquest cas no vull posar mèrits ni res, senzillament
l’economia ja millora, però, tendrà reflex pressupostari el 2011?
No, no en tindrà de reflex pressupostari, ni a Esports ni a cap
altra conselleria, això és així. 

Vull dir, el debat pressupostari, si és produeix enguany, serà
un continu de lamentacions que farem els mateixos consellers
perquè, damunt una retallada que ja hi hagut l’any 2010, hi
haurà la retallada del 2011, però serà la darrera retallada. Això
és el positiu, l’any 2010 no sabíem quantes retallades hi hauria.
L’any 2011 sabem que serà la darrera. Li ho dic: sigui quin sigui
el govern que governi l’any que ve, perquè la situació
econòmica, les previsions econòmiques de l’any 2012 sobre el
qual farem el pressupost seran previsions econòmiques molt
més positives. Per tant, a partir d’aquí les coses es veuen d’una
altra manera.
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Crec que, senyores i senyors diputats, aquest és un exercici
de responsabilitat i jo ho sent -i hem puc sumar al sentiment que
tenen- que la meva primera compareixença en aquesta comissió
hagi estat per donar-los una dutxa de realisme pressupostari si
m’ho permeten i no només de realisme pressupostari, també
perquè crec que en aquests moments la demanda social no ho
justificaria, a part de les qüestions econòmiques, perquè si hi
hagués una enorme demanda social, cregui’m que jo faria un
esforç especial també, però crec que la demanda social no està
en aquests moments per justificar les inversions necessàries que
en aquest moment l’únic que significaria -és cert que això són
quatre anys per endavant i d’aquí a quatre anys pot ser una cosa
distinta, però que no justificaria en aquests moment invertir
per... promoure titulats que en aquests moments, n’hi ha
suficients que estan a l’atur. Per tant, crec que hi ha un conjunt
de circumstàncies que obliguen a prendre aquesta decisió i que
fan comprensible aquesta decisió que per a mi és molt
important. 

Crec que en política les coses que tenen explicació, tothom
les entén, les compartirem més o manco, a vegades he
d’explicar decisions que no compartesc, però les he d’explicar
perquè és el que hi ha. Prenc algunes decisions que, creguin-me,
m’estimaria més no prendre-les i aquesta en seria una, però en
aquests moments la meva responsabilitat al Govern m’obliga a
prendre aquestes decisions i crec que com dic són
comprensibles per a tothom.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Moragues. En torn de rèplica, Grup
Parlamentari Popular, Sra. Palau, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, potser el final del
túnel sigui el final de la seva legislatura.

Crec que no té mentalitat de conseller d’Esports ni tampoc
mentalitat de persona que defensa i estima l’esport i no s’ho
prengui com a una ofensa. Ho entenc perquè és la conseqüència
lògica quan un es converteix en el caixó de sastre d’un govern
i et van donant..., comença a haver-hi crisi i problemes i totes
aquelles àrees que no se sap on ubicar i que ningú no vol..., bé,
acaben a un lloc determinat i en aquest cas per sort o per
desgràcia li ha tocat a vostè fer aquest paper.

Ens diu que la carrera de Medicina potser seria prioritari, bé,
però és que tampoc el seu govern no hi treballa. O és que el
2011 tindrem la carrera de Medicina en marxa a Balears? 

També em parla de tot una sèrie d’estudis relacionats amb
l’esport, però això existia. L’únic que ha fet es seu govern han
estat homologacions amb la Conselleria d’Educació, tot això
que ens comenta, tot això ja hi era. 

Ens diu també que no hi ha recursos, tal vegada podríem
reduir la despesa. El president del Govern no ha fet reduccions
de despesa, fins i tot des del Grup Parlamentari Popular se li ha
proposat moltes vegades des d’on havia de reduir i no s’han
produït aquestes reduccions de partides ni de l’Administració.

Segur que queden partides i actuacions que es podrien deixar de
fer i tal vegada són menys interessants i menys necessàries que
donar marxa a aquest projecte dels estudis universitaris de
l’INEF.

M’agradaria saber, vostè diu que no és interessant, que no hi
ha demanda, però... si han fet cap estudi per arribar a aquesta
conclusió. També m’agradaria saber quines són les prioritats
com a conseller responsable en matèria d’esports. Ja sabem que
ens diu que hi ha pocs sous, que l’any que ve encara n’hi haurà
menys, però quines altres actuacions es mantindran, quan vostè
va assumir la cartera va dir que continuarien i ara també en
tenim dubtes i pensam que estan tant enlaire com aquesta. Es
mantindrà res de tot allò altre o es quedarà totalment estèril,
aquest període?

M’agradaria saber, el tema de l’institut que ha comentat,
també el Sr. Cañellas va dir aquí en una compareixença, crec
que va ser dels darrers pressupostos que la proposta que se li
havia fet a ell des de la Comissió d’experts en tecnificació,
aquesta comissió d’entrenadors d’elit que treballa, que la
instalAlació que més falta feia en aquests moments era un nou
institut d’estudis de secundària on poguessin estudiar els
alumnes que estaven a l’EBE. Voldria saber respecte a aquest
tema si també queda totalment descartat, si queda ajornat i ja
veurem quan o si aquí es fa alguna cosa per part del Govern.

Miri, tenim la sensació que l’esport queda relativament
relegat dins aquest govern. Si algun dia va tenir algun cert
protagonisme, és molt evident que l’ha perdut del tot i això ha
coincidit precisament..., des que vostè ha arribat a tenir aquesta
responsabilitat. 

Em sap greu, però no el puc felicitar ni crec que sigui una
valentia venir avui i fer aquest paper. Tal vegada hauria estat
una valentia quan va arribar asseure’s, mirar els compromisos
que tenia l’anterior conseller i llavors, inicialment, ja manifestar
les renúncies que s’havien de fer, però és que han passat set
mesos, ningú no ha dit res, no sabem realment què es fa des
d’àrea d’Esports, perquè no hi ha hagut notícies sobre aquest
tema, però tampoc no n’hi ha hagut relativament sobre altres i
les poques que han arribat com he dit abans han estat negatives:
retallades en ajudes, problemes en pagaments de
desplaçaments... 

Per tot això, crec que si anam per aquest camí el balanç serà
molt estèril. Jo sempre deia al Sr. Cañellas que, malgrat que ell
fos un bon corredor políticament avançava molt poc a poc, però
tenim la sensació que ara ja hem deixat d’avançar totalment.
Ens hem quedat quiets, de mans caigudes, esperant que finalitzi
la legislatura i com li dic el balanç al final d’aquests quatre
anys, per a un període de quatre anys, pot ser que sigui molt
trist, Sr. Moragues.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, en primer lloc
li vull donar una certa tranquilAlitat, crec que quan es retiri li
podran fer un homenatge perquè, amb el que hem sentit dir
nosaltres de les passes enrere que feia l’anterior conseller, ara
reconèixer que avançàvem, per ventura quan es retiri encara
tendrà una altra valoració perquè es veu que com sempre quan
un es retira -i és lògic fins i tot, ja no voldria parlar d’una
necrològica- sempre hi ha una altra valoració, una altra
avaluació del treball.

En tot cas, el que no ens lleva és que ara el que hem
d’avaluar és el que es fa ara. També em volia sumar a les
paraules del Sr. Costa, crec que comença a ser hora de parlar
més clar de les conseqüències de les retallades. El fet de voler
gestionar amb uns pressupostos que tothom els ha volgut
menors, fins i tot el Partit Popular o l’oposició demanava que
encara ho fossin més del que teníem, té conseqüència en la
despesa i d’això és bo parlar-ne amb prioritat i crec que amb
responsabilitat. 

No ho aconseguim, és evident, sempre es demanen menys
ingressos i més despeses en cada una de les àrees, en educació,
aquí en esports i en totes les àrees de la matèria de cultura en
aquesta comissió, però per altra banda es tanquen en la
possibilitat ni tan sols d’ingressos i l’únic que s’admet, alguna
despesa tipus... bé, les anècdotes del cotxe oficial que ja veig
que vostè com a mínim de dos, no crec que vagi en els dos de
les dues que tenia, algun gest haurà fet en aquest sentit, però tots
sabem que és evident que no és la macro, tot i que s’han de fer
gestos d’austeritat en tots els sentits i que s’ha de fer eficiència
i s’han d’establir noves fórmules per gastar amb més eficiència
els diners, sobretot respecte a l’anterior legislatura -sobretot
respecte a l’anterior legislatura-, però també en aquesta. Creim
que al final el que hem de fer és prioritzar.

Compartim en part el que s’ha apuntat per part del Grup
Parlamentari Popular, que aquest esforç per a l’institut de
secundària sí que creim que és una qüestió gairebé primera
respecte del que es planteja la comissió i, si en pot dir una
paraula, li agrairem malgrat no faci una nova compareixença per
dir totes les prioritats de la seva conselleria com se li demana,
perquè no sé si haurem de tornar demanar una altra suspensió i
tornar-ne parlar, perquè sembla que hauria de donar per a un
altre dia i en tot cas confiam que si hi ha un acord o hi ha una
possibilitat de dur uns pressupostos a aquesta cambra serà el
moment de dir quines són aquestes prioritats.

Només li volia apuntar dues breus matisacions respecte de
la seva intervenció. Una és que comprenem el tema de
conjuntura, però en el tema global, també li faríem veure que
quan un veu que hi ha dos INEF a... bé, no m’agrada la paraula
INEF, la veritat no sé per què han mantingut aquesta inèrcia de
l’Institut Nacional d’Educació Física perquè..., però en
qualsevol cas les activitats físiques o la llicenciatura o els
estudis de grau amb activitats físiques, veure dues universitats
a Múrcia, veure’n evidentment a Canàries, com n’hi ha a

Càceres, com n’hi ha a Lleó, com n’hi ha a Valladolid, no n’hi
haurà a Andorra, però... ja em canviaria jo per moltes de les
coses que tenen a Andorra amb 100.000 habitants, Déu ni do!,
que sí que hi ha universitat, però no n’hi haurà d’INEF, creim
que sí que hi ha d’haver un punt de ambició respecte del que pot
un país com el nostre encabir a la seva universitat. 

Per altra banda, només..., és quasi una recomanació cordial,
procuri utilitzar sempre l’expressió "Prínceps d’Espanya", veig
que sistemàticament ens parla de "Príncipes de España" i és que
sembla que tenim un nom especialment en castellà dins la
instalAlació de l’equipament Illes Balears. Crec que ja que té el
nom oficial en català, que sembla que l’hi sap greu, a la Sra.
Llinàs, que l’hi tengui, però l’hi té. Per tant, crec que si la
intervenció és en castellà normalment el nom es dóna en
castellà, si la intervenció és en català fem tots l’esforç.
Comprenc la dificultat en el nom, però ja que està normalitzat,
utilitzem-lo. És una recomanació que sé cert que vostè atendrà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Costa, per un temps de cinc minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Molt breument, crec que toca per dues raons, una..., en això
dels prototips dels consellers, vull dir, no entraria en
desqualificacions perquè moltes vegades són incorrectes i ja es
va veure que en anteriors governs el fet de tenir un esportista al
front va dur a fer barbaritats en termes esportius tan important
com és el Palma Arena que ara ens menjam els ciutadans de les
Illes Balears i dic que és una aberració en termes esportius, ja no
parlaré d’altres qüestions que deixam al marge. En termes
esportius un esportista probablement ha fet la política més
aberrant en matèria esportiva a les Illes Balears..., que ho pagam
tots els ciutadans de les Illes Balears!

Per tant estic content de tenir-lo al front en matèria
esportiva, a vostè, com podria ser una altra, una persona
assenyada, amb principis progressistes i estic segur que amb el
seu sentit comú i amb el Govern que el reforça durà les
polítiques endavant.

Tornant... No, és que a vegades es fan desqualificacions així,
que semblen gracioses i és clar, alguns grups amb el bagatge
que duen ho posen massa fàcil. Després continuant amb això
dels altres grups, convidaria a no fer afirmacions gratuïtes, que
és un eufemisme de dir falses. És a dir, no hi ha hagut retallades
en el món de l’esport per part del Govern de les Illes Balears. 
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La convid, Sra. Palau, a... No, una cosa és la reducció dels
pressuposts, que es redueix en el conjunt, i l’altra és l’afirmació
que es redueixi als esportistes de les Illes Balears, que
fonamentalment va fer un esport, l’anterior conseller de
mantenir el que és -i a més ho va dir en compareixença, figura
al Diari de Sessions, encara tenc bona memòria o crec tenir-la
i me’n record perfectament de les seves paraules: prioritzarem
la política dels esportistes de les Illes i deixarem altres qüestions
que s’haurien de fer, però no les farem, com són les matèries
d’infraestructures. 

Per tant, li puc dir, conseller, que en aquests moments és
veritat que hi ha un bon finançament al món de l’esport a les
Illes Balears i que si féssim una comparativa del finançament
que té l’esport a aquestes illes en aquesta legislatura amb altres
comunitats autònomes, com a vegades es cau en la temptació,
veuria la diferència i on estam a l’àmbit de les Illes Balears. Li
ho diu un portaveu que, aquest exercici, ja l’ha fet. 

Per tant, eviti entrar en aquesta matèria perquè veurà que en
general l’esport base a les Illes Balears, com l’esport d’elit, no
està tan malament com el Grup Popular el vol presentar, té una
salut molt bona i no vull atribuir el mèrit al Govern de les Illes
Balears, no sigui tan ingenu, el mèrit fonamentalment és dels
esportistes. Únicament el Govern hi participa amb una part que
és important amb un vehicle que és la benzina i la benzina és
suficient per a un vehicle que funciona.

Amb aquesta reflexió que després ha apuntat el Sr. Alorda
jo pens que si es pot s’haurien de fer totes les carreres
universitàries, les enginyeries, totes, però s’ha de triar el
moment i que quan no es pot donar la sortida pels que volen fer
uns determinats estudis a altres llocs d’aquest espai tan polit que
és l’espai de la Unió Europea. Tenim una universitat que és
molt complexa perquè som un país, som una comunitat, però no
tenim una estructura contínua de comunitat i que més del 50%,
devers els 60% dels estudiants menorquins, eivissencs i
formenterencs trien les universitats de la península i molt
especialment les catalanes. I no passa res, no passa res, en un
món normalitzat no passa res.

Jo crec que fer política des de la sensatesa ens ha de dur a
veure aquesta qüestió sobretot quan tots coneixem la saturació
que té el món laboral justament en aquesta qüestió de la qual
avui parlam. Evidentment, no repetiré per a no parèixer que el
Grup Socialista repeteix argumentari del Govern, però sí tots
coneixem amb una claredat meridiana els problemes que té la
sanitat pública a les Illes Balears en matèria de medicina o altres
carreres. Per tant, política és prioritzar, si volem fer una carta la
podem fer conjuntament que segur que estarem tots d’acord,
totes les carreres universitàries.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Moragues.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sr. President. No vull afegir massa coses a les que
he dit, crec que cap dels arguments que hem afegit en la darrera
passa de la meva compareixença fan modificar ni una coma el
que he dit. Jo respect evidentment no només les opinions sinó
també els papers que cada un ha de jugar. Jo ho he dit moltes
vegades en les meves compareixences, jo he estat molts més
anys en l’oposició que en el Govern en la meva dilatada vida
política i entenc perfectament el que ha de fer vostè. Jo ho he fet
moltes vegades i jo respect i entenc quin és el paper que ha de
fer.

Li vull recordar que la primera vegada que em va fer una
pregunta ja vaig lamentar que jo arribàs a aquesta
responsabilitat, la primera pregunta que em va fer en el plenari
ja vaig lamentar que jo arribés a aquesta responsabilitat. Li vull
dir en to de broma que l’esport balear mai no havia estat tan be
que des que jo hi som, mai. No són mèrits meus, no són mèrits
meus, però, no, alguna funció de talismà he de tenir perquè mai
no havia estat tan bé l’esport i faci repassi totes les especialitats.
Per tant, no em desqualifiqui tan alegrement perquè almenys
aquesta funció de talismà, que no forma part de les meves
competències, doncs ha fet que mai com ara l’esport balear
estigui a l’alçada que està.

Imagini que açò ho he fet en sis mesos escassos que som
aquí, jo vaig arribar el mes de març i ara estam en el mes de
setembre, imagini si hi hagués possibilitat de tenir una
legislatura que per cert com l’anterior que es deia Presidència i
Esports, no sé per quina raó s’estranya tant, Presidència i
Esports vostès la varen tenir, Presidència i Esports a l’anterior
legislatura doncs ara hem tornat a l’anterior legislatura, pensi
açò per un moment. Permeti’m aquesta excursió cap al camp
humorístic.

Vull dir, Sra. Palau, que nosaltres mantenim i feim esforços
per mantenir les mateixes línies de feina que tenia en marxa el
Sr. Cañellas, les mateixes, hem hagut de reduir algunes coses
evidentment, i jo ho he explicat, hem hagut de reduir algunes
coses perquè no de bades passa una crisi i es rebaixa el
pressupost. Seria suïcida per part meva i per part de qualsevol
conseller intentar fer les mateixes coses amb el pressupost
reduït. És impossible. Jo li he dit abans, la nostra feina és
prioritzar l’acció de Govern, i jo he fet un exercici amb els meus
colAlaboradors de prioritzar, on havíem de gastar el pressupost
i si aquesta és una demanda que no és prioritària jo entenc que
és una posició de sensatesa no política sinó personal no dedicar
recursos en aquests moments que són escassos perquè si jo
dediqués recursos a açò els hauria de treure d’altres coses que
ja en tenen prou pocs.

Per tant, vostè em dirà clar si vostè fos un corredor de 1.500
metres, campió mundial doncs aniria corrent al president i li
demanaria més duros, no em faria cas el president, li assegur, li
assegur que no em faria cas perquè els duros que tenim són els
duros que tenim. Nosaltres en aquest moment doncs tenim uns
ingressos a la comunitat autònoma de nivell de l’any 2007. Els
ingressos han caigut en el nivell de l’any 2007 i tenim les
despeses de l’any 2010. Això ho hem de conjugar, de quina
manera ho hem de conjugar? Reduint despeses. Que vostès, com
recordava molt bé un altre portaveu, diàriament ens ho demanen
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en el Ple, cada vegada que compareix algú demanen que hi hagi
més estalvi, que hi hagi més retall, que hi hagi més retall
pressupostari, que es prioritzin les activitats, i açò és el que
feim. Evidentment quan ho feim no els agrada perquè per això
estan a l’oposició. No els agrada perquè a l’oposició no els ha
d’agradar el que fa el Govern, com és lògic.

Nosaltres mantenim totes les mateixes línies de feina, ajuts,
tecnificació, infraestructures i formació exactament igual. El
que feim és que en formació universitària hem prioritzat els
màsters o els postgraus en lloc del grau, que per cert nosaltres
li deim INEF per entendre’ns, però té un nom que li diuen grau
de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, amb un acrònim que
és CAFE que no sé si m’agrada gaire, però és el que hi ha, però
és diu grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. INEF és
l’antiga denominació perquè encara quan parles dins aquest
món doncs la gent entén INEF i en alguns anys supòs que
CAFE a la gent els sonarà, però a mi no em diu res, quan sent
CAFE no em diu res.

Amb relació a la formació hi ha dues coses que no es feien
i que enguany es fan a part dels màsters, dels dos màsters que hi
ha i dels dos màsters en què feim feina perquè s’incloguin en el
pròxim curs, no es feia aquest nom que es diu el TAFAE que és
Tècnic en Activitats Físiques i Animació Esportiva, aquesta és
nova, aquesta formació professional és nova i no es feia la
formació ocupacional que ara es fa també. Entre d’altres coses
perquè no es podia fer perquè no estava establert encara de
quina manera la formació ocupacional aquesta que feim ara és
distinta perquè té, com li he dit, dóna les certificacions
professionals que serveixen per entrar en el sistema educatiu,
aquesta és nova. Nosaltres hem prioritzat aquesta? Doncs sí,
nosaltres hem prioritzat aquesta perquè aquesta té una actuació,
totes les actuacions formatives que posam en marxa de formació
professional ocupacional tenen un impacte dins el món de l’atur,
dins el món de l’ocupació. Per tant, nosaltres estam més
preocupats en aquests moments com tots, com vostès també,
perquè totes les iniciatives del Govern tenguin un impacte sigui
més gros o més petit per reduir l’atur i per donar possibilitats,
per tant, d’ocupació.

Amb relació -i acab Sr. President- a una pregunta concreta
que em feien sobre què passa amb el nou institut. Mirin, el nou
institut el projecte del qual tenim molt avançat no es pot fer
perquè l’anterior govern va deixar caducar la llicència
provisional d’activitats. L’any 2004 no es va renovar la llicència
d’activitats i, per tant, ara és impossible que nosaltres demanem
res perquè l’ajuntament ens demana la llicència d’activitats amb
la qual feim feina des de fa dos anys. Si no s’hagués deixat
caducar aquest nou institut estaria en marxa perquè precisament,
com jo estic absolutament d’acord amb vostè, és imprescindible,
necessitam més espai per fer més coses formatives tant de
batxillerat com de formació professional ocupacional, però
malauradament la gestió que es va fer dels Prínceps d’Espanya
doncs va ser una gestió, en aquest cas, en absolut modèlica i
això estam intentant entre moltes altres coses que hem de fer de
solucionar temes de gestió heretada, cosa absolutament normal
perquè tots els governs hereten les coses dels altres i per tant
vostès heretaran, quan els hi toqui, heretaran la meva i també
tendran prou feina, això els ho assegur. Però, en aquest cas no
podem fer l’institut perquè no hi ha llicència d’activitats i no hi
ha llicència d’activitats perquè es va deixar caducar la llicència
provisional i ara això no es pot resoldre. Feim feina amb un

projecte que no l’acabarem en els pròxims mesos, és un projecte
molt complicat, és un projecte molt costós i amb això feim
feina. Quan això s’hagi acabat i tenguem la llicència d’activitats
doncs podrem posar en marxa aquesta infraestructura educativa,
però malauradament estam en les situacions en què estam.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Moragues. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui volem agrair la
presència del Sr. Conseller i dels seus acompanyants.

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



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


