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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. DALMAU I FORTUNY:

Bona tarda, president. Francesc Dalmau substitueix Rosa
Maria Alberdi.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor, a Juan Flaquer.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en el debat de les preguntes núm. 5370, 71, 72,
73, 74 i 78/10. 

Assisteix el conseller de Presidència, l’Hble. Sr. Albert
Moragues i Gomila, acompanyat del Sr. Diego González,
delegat de la Presidència per a l’esport, i del Sr. Andreu Serra,
cap de Gabinet.

1) Pregunta RGE núm. 5370/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a finançament dels desplaçaments per a
competicions entre illes.

Per formular la pregunta núm. 5370/10, sobre finançament
dels desplaçaments per a competicions entre illes, intervé la
diputada del Grup Parlamentari Popular la Sra. Catalina Palau,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda. Agraïm la
presència del Sr. Conseller responsable en matèria d’esports,
també del delegat d’esports i dels altres alts càrrecs que
l’acompanyen avui a la tarda, per respondre aquestes preguntes
formulades des del Grup Popular.

La passada legislatura el Govern balear va fer una passa
històrica en el tema de finançament dels desplaçaments
interinsulars per assistir a competicions oficials. Va quedar
garantit que els esportistes de les categories juvenil, júnior,
sènior i absoluta de qualsevol federació balear podien desplaçar-
se d’una illa a l’altra per assistir a competicions oficials, fossin
de l’illa que fossin.

A més també la fórmula que va idear el Govern per finançar
aquests desplaçaments va resultar molt operativa, ja que el
Govern va signar un acord amb AVIBA, l’Associació
d’Agències de Viatges de Balears, mitjançant el qual les
federacions balears feien arribar al Govern el seu calendari amb
els desplaçaments que havien de fer, el nombre de persones que
s’havien de desplaçar, i el Govern balear donava el vistiplau a
aquest calendari, i després els clubs només havien d’anar a la
seva agència de viatges habitual a recollir els bitllets per poder
fer aquests desplaçaments. La burocràcia per a ells era mínima,
no havien d’avançar sous ni tampoc guardar resguards ni
factures, per després cobrar-les passat un temps. Per tant era un

sistema molt àgil, fàcil, i ara hem vist que sembla que aquest
conveni està a punt de finalitzar, crec que és a final d’aquest
mes de setembre d’enguany que s’acaba, el conveni del Govern
amb AVIBA, i tenim una certa preocupació perquè segons hem
vist en premsa pareix que el Govern vol fer canvis.

Vàrem veure equips que estaven preocupats. Nosaltres no
pensam que el Govern s’estigui plantejant eliminar o reduir
aquesta bonificació, això seria gravíssim, esperam que sigui un
tema totalment blindat ara i per sempre, però ens preocupa
quina serà la nova fórmula que posarà en marxa el Govern per
finançar aquests desplaçaments. I ens preocupa l’impasse, el
moment en què es farà aquest canvi de sistema, si és que arriba
a fer canvi o no, ara vostè ens ho explicarà, perquè no hi hagi
malentesos ni hi hagi problemes que puguin arribar a perjudicar
uns clubs o uns equips.

Vull recordar que aquí som una comunitat autònoma de
quatre illes, que les federacions estan quasi totes ubicades a
Mallorca, i a vegades la informació, si es canalitza a través de
les federacions, no arriba a les illes menors -a vegades, no
sempre, però en alguns casos- amb l’agilitat que seria desitjable,
i això du problemes i perjudicis per a clubs i equips que no estan
ubicats aquí a l’illa de Mallorca.

Per tant li agrairia que ens explicàs si ja tenen clar quina serà
aquesta nova fórmula i quins seran aquests canvis, i com ho
faran de la manera més àgil possible perquè ningú no surti
perjudicat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. Té la paraula el conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Palau, per tranquilAlitzar-la des
del primer moment: les coses que estan ben fetes estan ben
fetes, i per tant nosaltres continuarem fent el que està ben fet.
L’any 2006 es va firmar el conveni amb AVIBA per primera
vegada; de llavors ençà s’ha anat prorrogant. L’any 2009 ja es
van introduir algunes modificacions, açò va significar que no es
va renovar concretament l’antic sinó que se’n va fer un de nou,
i ara l’any 2011 pensam fer el mateix. Aquell del 2009 ha estat
també renovat l’any 2010, és a dir, ha tingut validesa per dos
anys, 2009-20010. Ara per a l’any 2011 el programa acaba el
mes de febrer i nosaltres introduïm molt poques qüestions, jo li
apuntaré exactament què posam, però bàsicament és el mateix
sistema amb algunes variacions que hem posat damunt la taula
i que en aquest moment s’estan estudiant per part d’AVIBA,
que encara no ens ha contestat emperò que la voluntat de les
parts és que continuï com ha estat fins ara.
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Nosaltres en primer lloc el que volem és estandarditzar les
despeses per gestió i emissió de bitllets, que en aquest moment
no hi estan; no està contemplat i açò vol dir que hi ha agències
de viatges que ens facturen uns preus distints. Per tant hem
posat damunt la taula que se’ns estandaritzin les despeses de
gestió i d’emissió. 

Per una altra part també volem incloure una clàusula que
obligui AVIBA a vigilar que se’ns fan els descomptes específics
de les tarifes aèries, que quan hem fet l’anàlisi del que ha passat
en l’aplicació de les tarifes algunes vegades veim que dues
tarifes a què tenen dret -que són les tarifes de descompte per
jove i per ser esportista, 20% i 10%- en alguns casos ens diuen
que no s’apliquen perquè no n’hi ha, i nosaltres volem que açò
sigui un poquet més justificat que com fins ara, és a dir,
nosaltres pensam que a vegades no s’ha fet la feina prou
acuradament i pensam per tant..., açò no era obligació, no estava
en el conveni, i per tant hem proposat que AVIBA amb el nou
conveni es comprometi a fer una vigilància de l’aplicació
d’aquests descomptes.

Açò bàsicament són les dues modificacions que hem posat
damunt la taula, que en aquest moment, com dic, ho estan
estudiant. El conveni té vigència fins a final de febrer; per tant
no pensam que hi hagi problemes i per tant continuarem fent el
mateix que hem fet fins ara.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
resposta. Nosaltres, com li dic, esperam que aquest tema quedi
blindat i garantir per sempre; li demanam agilitat en aquests
canvis de manera que els clubs que utilitzen..., que han de
viatjar i utilitzen aquest servei no notin un moment en què hi
hagi un buit entre un conveni i l’altre. Esperam que aquestes
variacions que vostès proposen quan es duguin a la pràctica
siguin positives, i també estam d’acord que és important que
l’administració ha d’estar vigilant pels seus interessos i també
pels interessos dels esportistes d’aquesta comunitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. Sr. Moragues, té la paraula.

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

Efectivament crec que també ens anima el mateix interès.
Per tant açò és el que intentarem. Primer de tot, no té perquè
produir-se un buit; després pensam que pot millorar la situació
a partir de l’any 2011 en relació al que fèiem fins ara. S’ha de
pensar que l’any 2009 i el 2010 hem hagut d’incrementar les
despeses, en teníem 1.700.000 l’any 2007 i ara enguany ja
pagam 1.800.000, i per tant pensam que aquesta és una despesa,

a més, que com vostè també molt bé ha dit maneja molta gent,
afecta molta gent, al voltant de 16.000 persones cada any, per
tant pensam que, bé, es pot millorar en alguns aspectes i és el
que nosaltres pretenem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

2) Pregunta RGE núm. 5371/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a resposta del Govern en relació amb el
pagament de diverses despeses dels esportistes.

Per formular la pregunta núm. 5371/10, sobre resposta del
Govern en relació amb el pagament de diverses despeses dels
esportistes, intervé la diputada del Grup Parlamentari Popular
Sra. Catalina Palau, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. PALAU I TORRES:

Moltes gràcies, Sr. President. Si hi ha un tema recurrent i un
tema sobre el qual el Partit Popular ha estat molt reiteratiu i fins
i tot pesat aquesta legislatura en matèria d’esports, ha estat la
reclamació al Govern central, al Consell Superior d’Esports,
perquè pagui el cent per cent dels costos dels desplaçaments que
els esportistes de les Illes han de fer a la península i a Canàries
per assistir a competicions oficials. M’estic referint, també com
era l’altre cas, a esportistes majors de 17 anys. Ho hem
solAlicitat per activa i per passiva, amb proposicions no de llei,
amb propostes de resolució posteriors als debats de l’estat de
l’autonomia, i afortunadament vull dir que la resta de grups
parlamentaris d’aquesta cambra sempre han estat d’acord i
sempre han votat a favor de les nostres reivindicacions.

Això és una passa, que tots estam d’acord en aquest tema,
però no és suficient, perquè una vegada més hem de dir que el
tema dels desplaçaments per als esportistes és bàsic, és el més
elemental, i tractant-se d’una comunitat que som illes és el més
important, el primer i el més necessari que hem de resoldre des
de les institucions, i a més unes illes pateixen insularitat però
unes altres pateixen doble insularitat, i fins i tot, com és el cas
de Formentera, encara és més difícil viatjar i més car.

Això ens fa que estiguem en un desavantatge, en una
inferioritat de condicions respecte als esportistes de l’Estat
espanyol, que normalment no han d’agafar ni vaixell ni avió per
moure’s pel territori i assistir a les competicions, i nosaltres
només reclamam que es cobreixi un dret que ja tenim i que està
reconegut per la llei nacional de l’esport, la Llei 10/90,
concretament a l’article 4.3, i és tan simple com que el Consell
Superior d’Esports ara ens paga el 50% dels costos d’aquests
desplaçaments i segons la llei aquesta el que ens correspon no
és el 50% sinó que és el cent per cent.
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I voldríem saber, ja per curiositat, ja que és un tema que
tantes vegades hem demanat aquí dins aquest parlament, quines
han estat les respostes concretes del Govern central quan ha
contestat el Govern de les Illes Balears en aquest tema, i amb
quines paraules ens diuen que passen de nosaltres, que passen
el Parlament de les Illes Balears, del Govern i dels nostres
esportistes, i que no estan disposats a atendre la petició d’un
dret que hauríem de tenir per llei cobert. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. Sr. Moragues, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Portaveu, bé, la resposta
concreta, que no s’ha substanciat per escrit sinó en distintes
reunions a les quals hem tingut l’oportunitat de fer arribar al
Consell Superior d’Esports aquesta petició unànime del
Parlament, i que també és una preocupació del Govern, és que
difícilment en aquests temps es pot atendre la petició.
Bàsicament és per un tema de recursos econòmics.

De totes maneres jo vull dir aquí que el que es paga en
aquests moments als esportistes no és el 50%, pot ser fins al
87,5%, i intentaré explicar-los-ho.

Vegem. El Govern central subvenciona el 50% de les tarifes
tant d’avió com pot ser de vaixell per a les persones i el material
que sigui necessari, en el cas que n’hi hagi, per embarcació; per
tant el 50%. El 25% més, el descompta a través d’una subvenció
que el CSD té amb nosaltres, el Consell Superior d’Esports,
amb un conveni a través de la comunitat autònoma. O sigui que
un esportista de Balears que es desplaça té el 50% de descompte
més el 25% de descompte que nosaltres li donam a través d’un
conveni que també feim amb el CSD. El CSD té després un
conveni amb les federacions i pot aportar el 12,5% més, amb la
qual cosa a un esportista realment, si la seva federació fa la
feina que ha de fer, se li descompta el 87,5% del cost del
desplaçament. És cert que hi falta el 12,5% aquest restant, però
en aquest moment l’Estat considera que no pot fer l’esforç que
requeriria aquesta qüestió.

Bé, jo pens que el 87,5% és una subvenció prou important,
si bé també li he de dir que aquest 12,5% que s’ha de fer de
descompte a través de la federació en molts de casos les
federacions o no ho demanen o no ho tramiten, amb la qual cosa
açò és una cosa que jo vull instar les federacions per una banda
i els esportistes per l’altra que facin l’esforç perquè aquest és un
recurs que l’Estat posa a través d’ells per al descompte dels
costos de transport i que a vegades no s’utilitza.

Bé, idò açò és un poc la qüestió; l’Estat diu que en aquests
moments és impossible atendre la petició i per una altra banda
considera que el 87, i jo també ho consider, que el 87,5%, si
tothom fa la seva feina, és un descompte en aquest moment
substanciós pels costos que ha de suportar un esportista que ha
de fer esport a nivell nacional. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, està molt bé que d’un
50% passi a un 87%, però hem de recordar que la llei nacional
diu que tenim dret a poder assistir a les competicions amb les
mateixes comoditats i garanties i facilitats que els altres
esportistes de l’Estat espanyol, per tant no ens correspon un
87%, el que ens correspon és un cent per cent. 

I a més si s’empra aquesta fórmula que vostè diu de
fraccionament d’ajudes que arriben d’aquí i d’allà, idò..., no ho
sé, això és pot àgil; tal vegada el que s’hauria de fer és unificar
i si no es pot arribar al cent per cent en aquests moments perquè
estam en època de crisi i tothom té dificultats econòmiques, sí
que tal vegada des del Govern balear es podria mirar que
aquestes ajudes que se sumen al 50% que hi ha entre el conveni
directe s’incrementassin en aquest conveni que fa el Govern
amb el Consell Superior d’Esports, fos del 75 o del 80%, però
que s’incrementàs per aquesta via única i no complicar tant la
vida, perquè a vegades el que passa és que quan les coses han
d’arribar de diverses fonts al final no arriben o no es demanen,
com vostè molt bé diu.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Jo crec que té raó la Sra. Diputada.
Per tant jo prenc nota, intentarem fer una gestió per veure si és
possible acumular els descomptes que es gestionen per part de
la comunitat autònoma i per part de la federació en un únic
tràmit. Tampoc no li puc garantir que tengui massa èxit en
aquestes gestions però ho intentarem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 5372/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a resultat del programa Reciclatge
laboral.

Per formular la pregunta núm. 5372/10, sobre els resultats
dels programa Reciclatge laboral intervé la diputada del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Palau.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, record que una de les
primeres iniciatives que va anunciar aquí en aquest parlament
el Sr. Mateu Cañellas, el seu antecessor, quan va arribar a la
Conselleria d’Esports, va ser la idea de reciclar laboralment els
esportistes d’elit que ja s’havien retirat de la competició i havien
d’afrontar una nova etapa de la seva vida, tal vegada amb una
escassa formació per tenir la feina que els hagués agradat tenir,
i la intenció que ens manifestava el Sr. Cañellas era reciclar
aquests exesportistes i trobar per a ells una sortida laboral que
cobrís les seves expectatives d’acord amb la seva formació i
amb el seu perfil professional.

Amb aquest objectiu es van signar acords entre el Govern i
la Fundació Adecco i es va fer el maig del 2009 una presentació
institucional sota el lema “Carrera para la ocupación”, on
segons se’ns deia en premsa ja participaven en aquell moment
uns 15 esportistes. 

Aquesta era una idea positiva però seria interessant conèixer
en aquests moments com ha evolucionat, i què ha passat amb la
vida laboral d’aquestes 15 persones que hi participaven, i per
això li agrairíem que ens digués una mica com ha funcionat
aquest programa i si té el Govern balear intenció de tornar-lo a
repetir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament el mes de febrer del
2009 la Fundació Illesport i la Fundació Adecco van signar
aquest conveni que titulaven “Carrera cap a l’ocupació”, que
efectivament tenia com a objectiu intentar reciclar
professionalment esportistes al final de la seva vida esportiva de
competició. 

Van fer, com és natural, es van fer..., es va posar en marxa
la primera fase per captar els esportistes mitjançant un pla de
comunicació, que també va presentar el meu antecessor, que va
incloure des d’actes públics a cartes a esportistes becats, a les
federacions, als clubs esportius, els centres de tecnificació, és a
dir, allà es movien els esportistes a Balears. La difusió la varen
fer tècnics de la Conselleria d’Esports i Joventut i també va ser
complementada per tècnics de la Fundació d’Adecco Balears.
En total es va fer un mailing que va arribar a 200 destinataris,
entre directors, esportistes, centres, etc., i un altre mailing
adreçat concretament a les 54 federacions perquè tothom
tingués coneixement de quin era l’objectiu de la iniciativa. 

Més tard es va organitzar una conferència de presentació del
programa que va ser dia 5 de maig del 2009, a què vostè ha fet
referència fa un moment, on destacats esportistes professionals
van mantenir una trobada amb esportistes de l’Escola Balear de
l’Esport i hi van assistir 105 persones. Per tant, la fase prèvia de
donar coneixement de la iniciativa jo crec que es va fer bé, i a
partir del setembre del 2009 es va obrir un període d’adscripció

on va realitzar un informe individual de cada esportista que ha
participat en el programa. En total hi han participat 13
esportistes d’onze esports diferents que van realitzar un itinerari
formatiu personalitzat, conjuntament amb tècnics d’orientació
laboral de la Fundació d’Adecco; i van quedar dues vacants
sense cobrir. S’ha de dir que un d’aquests 13 no va acabar la
formació, per tant, realment hem tractat en 12 persones.

Es va fer també un seminari de formació final, a càrrec de la
Fundació Adecco, el 22 i 23 de juny del 2010. Al final de tot el
procés s’han fet 18 contractes. Els esportistes que han
aconseguit major estabilitat han estat quatre, açò vol dir que el
percentatge d’integració fins a novembre del 2010 és d’un 30%.
La durada del programa 2009-2010 és de nou mesos per a cada
beneficiari a partir de la signatura del conveni.

Vostè després plantejava què pensàvem fer de cara al futur.
Ho avaluarem exactament quan acabi el programa. En principi
no som molt partidaris de repetir-ho, crec que aquest és un
programa que té un poc resultat i ens obliga a fer molts
d’esforços. Som més partidaris que la pròxima iniciativa en
aquest sentit, que jo crec que l’hem d’aprovar, la facem a través
del programa que el mateix Consell Superior d’Esports té a
nivell nacional. Ells es dediquen expressament a aquesta qüestió
i pensam que després de l’experiència d’Adecco crec que estaria
bé que canviàssim d’experiència per veure si va millor, tal
vegada té un resultat tan petit com aquest, però pensam que
seria convenient esbrinar noves possibilitats, però açò, com li
dic, Sra. Diputada, ho decidirem al final quan puguem fer
l’avaluació definitiva, quan hagi acabat tots els tràmits que
encara tenim en marxa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Li agrairíem
que una vegada facin aquest resum final ens el fes arribar, per
valorar un poc com han anat els resultats finals d’aquesta
experiència. Entenc que de moment queda a l’aire si es farà una
segona vegada o no, tal vegada no és necessari que es faci
anualment, però sí esperam que si es gestiona a través del
Consell Superior d’Esports l’experiència fos més productiva de
com ho està sent en altres aspectes, perquè jo pens que aquesta
legislatura l’atenció que hem tengut de Madrid, del Consell
Superior d’Esports, no ha estat precisament per tirar coets en
aquesta comunitat autònoma. Primer se’ns deia que el motiu era
perquè el partit que gestionava l’àrea d’Esports era Unió
Mallorquina i només estava implantat a l’illa de Mallorca, però
bé, ara que es vostè i que es membre del mateix partit que
governa a Madrid i que dirigeix el Consell Superior d’Esports,
tal vegada podríem ser un poc més optimistes. Li demanam,
això sí, que siguin reivindicatius i que no renunciïn a reclamar
per a Balears els drets que ens pertoquen.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. En torn de contrarèplica intervé el
conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament, primer de tot crec que
encara no tenim una posició fixada sobre el conveni d’Adecco.
En principi ens sembla que podríem intentar explorar altres vies
per fer el mateix que ens puguin sortir millor i més barat. El
conveni d’Adecco és una aportació que fa el Govern de la
comunitat autònoma de 20.000 euros, pagar 20.000 euros
perquè es preocupin de colAlocar gent i finalment només en
colAloquen quatre, al final ens surt un poc car. Per tant, mirarem
si ho podem fer a través del CSD, que a més no hem d’aportar
cap quantitat i supòs que no serà mal de fer que el CSD posi el
mateix, o fins i tot més, perquè, com li dic, el CSD té cura de
tots els esportistes a nivell nacional que hi vulguin participar. 

També aquest programa Adecco és un nacional, però
Adecco només ha tractat en tot el territori espanyol 435
esportistes. És a dir, no ha tingut massa èxit, hi ha molt poques
comunitats autònomes, nosaltres, Madrid i València, crec
recordar, i uns altres projectes que són de diputació. Per tant,
tampoc no és massa atractiu per a les comunitats autònomes. 

Ja li dic, encara no tenim la posició definitiva, però quan la
tinguem li farem arribar, com és natural, i després mirarem què
és el millor per als nostres esportistes perquè aquest és un
problema important. Hi ha esportistes que per mor de la seva
activitat no poden acabar la formació educativa i, per tant, tenen
molt difícil entrar en el mercat laboral. Precisament açò hauria
de ser una preocupació més gran, que em consta que la té el
Consell Superior d’Esports i nosaltres també la tenim, a veure
si som capaços d’incentivar més. 

També vull dir que els esforços que vam fer perquè la gent
s’hi apuntàs, de manera voluntària, tampoc no podem enviar el
caporal de la Guàrdia Civil a cercar-los, van ser els que van ser,
més de 200 persones que s’hi van interessar i finalment se n’hi
varen apuntar 13, un dels quals va caure. Alguna cosa no està
bé, açò és clar, perquè si els esportistes necessiten fer feina, no
estan preparats, per tant, necessiten algun sistema d’inserció
laboral, i no hi van, és que alguna cosa no funciona bé. Per tant,
açò és el que haurem d’avaluar en el seu moment.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

4) Pregunta RGE núm. 5373/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pautes marcades per la comissió
d'experts en tecnificació esportiva.

Per formular la pregunta RGE núm. 5373, sobre pautes
marcades per la Comissió d’experts en tecnificació esportiva,
intervé la Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, ara fa
exactament dos anys que el seu antecessor es fotografiava amb
un grup d’entrenadors de les Illes Balears i anunciava que
quedava constituïda la comissió d’experts que havia de redactar
el Pla director de tecnificació esportiva de les Illes Balears. La
comissió començà la feina el gener del 2009 amb un calendari
de feina de reunions de cada mes i mig, i segons la previsió
inicial, ara fa mig any que aquest pla director de tecnificació
hauria d’estar ja enllestit. La previsió era el juliol del 2010.

La conselleria va reunir un grup de tècnic experts, amb la
intenció de fer una feina rigorosa, que després es pogués dur a
la pràctica i que servís de guia des del primer moment en què es
captàs un talent fins a l’hora que aquest esportista pogués
arribar a unes olimpíades. Nosaltres pensam que era una bona
idea i voldríem saber si ja està acabada aquesta feina. Si és així,
també li pregaríem que fes arribar una còpia al Grup
Parlamentari Popular d’aquest Pla director de tecnificació
esportiva de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Bé, dir-li que efectivament va existir
la fotografia, però la comissió no es va constituir. Formalment
no hi ha dades formals dins la conselleria de la seva constitució,
no vull dir que l’ànim del meu antecessor no fos aquest, que es
va reunir amb una gent, també és clar, però com a tal no existeix
una comissió, no hi ha cap acord, administrativament açò no
existeix. Per tant, el primer que he de dir és que no hi ha cap
comissió d’experts en tecnificació esportiva de la comunitat
autònoma. Per tant, aquesta comissió que havia de fer una cosa
no l’ha feta. 

No obstant açò, aquesta gent que es va reunir en aquell
moment amb el conseller Cañellas i que ha continuat fent feina,
es va constituir com a grup de treball però sense un manament
especial... -perdó, és que estic un poc refredat i de vegades em
surt un gall, no es pensin que estic en l’edat de canvi de veu, és
simplement un refredat que em comença-; com dic, hi ha un
grup de treball que està integrat pel director esportiu de l’Escola
Balear i tots els tècnics dels diferents programes de l’Escola
Balear, que es reuneix cada 15 dies..., són una quinzena de
persones, concretament en són 17, i són els que tenim a l’Escola
Balear de l’Esport, que van des d’atletisme, bàdminton, bàsquet,
boxa, ciclisme, ..., fins a 17 que són els que composen aquest
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grup de treball. I el que fan és analitzar les memòries dels
programes de tecnificació que ja estan en marxa i són els que
s’executen; veure de quina manera s’executen, els canvis que
s’han d’introduir per tirar-ho endavant; i també fan les propostes
i projectes de futur.

Però, i ja acab, no hi ha comissió com a tal, per tant, no hi ha
tampoc cap pla director, ni pla estratègic, com sé que era el
compromís que va assumir en el seu moment el meu antecessor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Moragues. Sra. Palau, té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, crec que aquí no m’està
dient vostè tota la veritat. És cert que no hi ha un pla director de
tecnificació, però no és cert que ..., tal vegada no hi va haver
una constitució formal, jo no he vist el document, però li puc
assegurar que alguns d’aquests tècnics eren de l’illa d’Eivissa
i justament coincidia que molts de dies que nosaltres veníem
aquí al Parlament, ells també venien amb l’avió i per casualitat
parlàvem d’aquest tema i ens explicaven com anava aquesta
comissió, les tasques que feien, les decisions que prenien i els
problemes que tractaven. 

Per tant, el que jo pens és ben diferent a allò que vostè m’ha
dit. Jo pens que vostès han deixat morir aquesta comissió. No
l’han volguda aniquilar formalment i públicament, però el que
han fet és deixar de convocar-la, per tant, feina perduda. No sé
si el Sr. Cañellas o aquestes persones varen deixar documents,
però sí sé que ara certament, vostè té raó, ara no hi ha res. No hi
ha res perquè això era un instrument positiu, vàlid si hagués
tengut continuïtat. Vostès varen entrar dient que donarien
continuïtat a totes les iniciatives que s’havien posat en marxa
anteriorment, però no és així. Ho puc entendre en el cas de
l’INEF que vàrem tractar fa un parell de setmanes perquè tal
vegada les arques del Govern balear no ho permeten, però crec
que en un cas com aquest, que els costos que devia tenir aquesta
comissió per al Govern eren ínfims en relació amb el positiu que
era tenir  aquest document, per tant em sembla que no és manera
de fer les coses i crec que vostès enganen la gent. 

El que passa és que no els interessa que siguin els tècnics,
els millors entrenadors de les illes els qui els marquin la pauta.
Vostès volen prendre les decisions vostès, els polítics, i no els
interessa que siguin els tècnics els qui elaborin un document, les
persones que més coneixen la realitat esportiva i les necessitats
dels nostres esportistes d’aquestes illes; no volen tenir les mans
fermades, sinó que volen mirar només les conveniències
polítiques que vostès tenen en aquests moments.

Per tant, molt malament. Nosaltres consideram que és una
llàstima que s’hagi deixat de treballar en aquest sentit, i crec que
realment hi havia una feina feta i ara és una feina perduda
gràcies a vostès.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. En torn de contrarèplica intervé el
conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Palau, hi ha el que hi ha, no
el que vostè té dins el cap. De vegades la realitat i les idees no
són exactament iguals. Jo crec que efectivament, vostè té una
idea, però la realitat és una altra. La realitat és que mai no ha
existit una comissió d’experts, mai, ni ara, ni abans, ni quan
vostès governaven, ni quan hi havia el Sr. Cañellas, no n’hi ha
hagut cap. La comissió d’experts de tecnificació esportiva no ha
existit. Continua sense ser-hi. És a dir, no hem fet res distint a
allò que es feia.

El que sí li he dit és que hi ha un grup de treball, allà on
efectivament hi ha gent d’Eivissa i de Formentera, amb la qual
vostè segur que coincideix en els seus viatges, és gent que ve
aquí a aquestes reunions cada 15 dies i que tracten sobre les
memòries de tecnificació que estan en marxa, que són les que
s’apliquen i que miren de quina manera s’estan executant i
quins són els canvis que s’han de fer.

Que vostè troba que hi hauria d’haver una comissió
d’experts i que hauria de tenir un pla director? Jo ho respect, no
tenc res a dir, però la realitat és que no s’ha constituït mai i que
hi ha un grup de treball de tots els responsables dels programes
de tecnificació, els directors tècnics dels programes de
tecnificació que tenim en marxa. Nosaltres en tenim dins la
pròpia escola, 17. Per tant, aquests es reuneixen dues vegades al
mes i vigilen de quina manera s’apliquen les memòries. 

Com li dic, és absolutament respectable, jo ho respect, com
no pot ser d’una altra manera, que vostè pensi que s’ha de fer
d’una altra manera, però les coses són com són.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Moragues. 

5) Pregunta RGE núm. 5374/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a participació del Govern en la
construcció del futur "Circuït Illes Balears".

Per formular la pregunta RGE núm. 5374, sobre participació
del Govern en la construcció del futur Circuit Illes Balears
intervé la Sra. Palau.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, veig que no ens podrem creure
res del que diu la premsa a partir d’ara, però també a la premsa
vàrem veure fa més d’un any, quan encara el Sr. Miquel Nadal
era el conseller de Turisme d’aquest govern, que la Federació
Balear de Motociclisme li va presentar, a ell i també a altres
membres del Govern, un projecte nou sobre la construcció d’un
circuit a Mallorca per a esports de motor, un circuit oficial,
homologat per la Federació Internacional d’Automobilisme. 

En aquell moment aquest grup cercava el suport del Govern
i també cercaven un municipi disposat a acollir aquesta
instalAlació. Posteriorment, el mes de maig d’enguany, el batle
de Llucmajor, un municipi que ara ja té un petit circuit privat,
mostrava el seu interès perquè el nou circuit s’ubicàs a
Llucmajor. Nosaltres pensam que és un projecte ambiciós, és un
projecte important per a les illes, ja que solucionaria la manca
d’aquest tipus d’instalAlacions que pateixen les Illes Balears, on
hi ha un considerable nombre d’aficionats a l’automobilisme i
al motociclisme.

Però també pensam que és un projecte molt interessant des
del punt de vista turístic, perquè ajudaria al tema de la
desestacionalització turística segurament de manera molt més
eficaç que altres iniciatives i altres campanyes on es gasten molt
de sous i que després tenen un resultat més pobre; i també
pensam que suposaria un estímul econòmic notable per a
aquesta comunitat, perquè si es construís aquest circuit,
segurament aquí es podrien celebrar proves de nivell mundial,
que tendrien una repercussió mediàtica impagable i
importantíssima.

Per tot això, ens agradaria conèixer la postura del Govern
sobre aquest projecte i voldríem saber si ja hi ha hagut reunions
d’aquesta comissió creada per a la construcció d’aquest circuit
i el Sr. Antich, president de la comunitat, per tractar aquest
tema. I també ens agradaria saber quin és el suport que pensa
donar el Govern a aquest projecte, quines passes institucionals
s’han fet i quin serà el cost econòmic per al Govern. I també si
el Govern veu amb bons ulls que sigui el municipi de Llucmajor
on s’ubiqui en un futur aquest circuit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Palau, algunes coses les podré
contestar i algunes no, pel fet que açò encara és un projecte
bastant embrionari. D’entrada li he de dir que al Govern li
sembla bé la iniciativa. Aquesta iniciativa parteix, com vostè
sap, de dues federacions, la Federació Balear de Motociclisme
i la Federació Balear d’Automobilisme, que varen presentar en
el seu moment dos avantprojectes que estan molt pocs
desenvolupats. Per tant, falta fer molta feina prèvia que han de
fer naturalment els impulsors d’aquesta iniciativa que és de
caràcter privat, també val la pena dir-ho aquí.

El Govern es va comprometre amb aquesta gent a facilitar-
los tot tipus d’assessorament que puguin reclamar i també
ajudar a agilitar tràmits administratius molt importants que
s’han de fer i que encara no s’han fet. N’hi diré només tres: la
declaració d’interès general per exemple, pensi que açò són les
propostes per construir en sòl rústic i açò té una tramitació molt
important; o per exemple, tot el tema de l’informe de l’impacte
mediambiental i que tampoc no és, com diuen en castellà,
baladí. Vull dir que són coses molt importants que no s’han fet,
que encara no s’han resolt. Una altra cosa molt important és
saber exactament quin serà el cost final, i naturalment açò
necessitarà patrocinis privats, etc., que en aquests moments els
impulsors del projecte no tenen clar.

A nosaltres que es faci a Llucmajor ens sembla perfecte, no
tenim res a dir, perquè pensam que allà ja hi ha una tradició, i
per tant si s’ha de fer allà, bé, ja ho veurem, però el terreny...,
perquè la idea és fer-ho allà a uns terrenys del municipi de
Llucmajor però que requeriran la qualificació urbanística que
crec que en aquests moments no tenen, i com dic açò són, com
vostè sap molt bé, tràmits que solen durar bastant de temps. Per
tant ens sembla una iniciativa interessant, hem ofert ajuda de
caràcter d’assessorament i ajuda de caràcter tècnic a aquests
promotors de la iniciativa, i ens sembla correcte que es faci si
finalment passa tots els tràmits, no tenim res a dir que es faci a
Llucmajor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, comprenc que és un
projecte complex, que porta una llarga tramitació, que també és
molt costós, que necessita molts de sous per poder-se portar
endavant, encara que no les hagi de posar el Govern, però no és
fàcil. Però sí li demanam el suport del Govern i que facin el
possible que estigui en les seves mans per agilitar-lo, perquè el
Sr. Antich ha optar per fer molts d’homenatges a esportistes
d’elit, entre ells el Sr. Jorge Lorenzo, però a vegades no basta
amb festes i fotos, també s’han de posar un poc en feina i donar
un suport més real i més efectiu als projectes, encara que
venguin de mans privades, si realment pensam que són
interessants per a la nostra comunitat, i jo crec que en aquest
cas, si es fan bé les coses, idò ho seria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. Sr. Moragues, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Sí, Sr. President. Sí, estic bàsicament d’acord també; jo crec
que el millor que podia haver passat a aquest projecte és que
Jorge Lorenzo fos campió del món. Açò donarà una força a la
mateixa federació per tirar endavant el projecte i també farà
possible que firmes que puguin patrocinar el projecte
s’interessin per aquesta qüestió. En Jorge Lorenzo té molt
d’interès que aquesta sigui una instalAlació que pugui servir per
tenir aquí un..., una instalAlació que produeixi, entre cometes,
aficionats i per tant futurs campions, que nosaltres ara la
preocupació que tenim ja no és que en Jorge Lorenzo guanyi,
sinó qui serà l’esportista de Balears que el substituirà al
capdavant d’aquesta especialitat esportiva.

Per tant jo crec que, encara que -torn repetir- aquest és un
projecte que està en un estat bastant preliminar, jo crec que en
Jorge Lorenzo sigui campió del món amb tot el que significa
haver anat darrere ell jo crec que ha d’anar bé al projecte, però
encara hauran de passar, crec, bastants de mesos fins que
puguem definir, el Govern pugui definir quina serà l’ajuda que
es pugui donar al projecte.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

6) Pregunta RGE núm. 5378/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa al projecte "Suma valors".

I finalment, per formular la pregunta núm. 5378/10, sobre el
projecte “Suma valors”, intervé la diputada del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Des que va desaparèixer la
Conselleria d’Esports com a tal i es va crear la Delegació de
Presidència per a l’esport, un dels escassos projectes que vostès
han posat en marxa és un que s’anomena “Suma valors”. Hem
vist qualque notícia als mitjans de comunicació sobre aquesta
idea, bastant mediàtica perquè compta amb la participació de
diferents esportistes d’elit de les Illes, però ens agradaria que
vostè ens explicàs detalladament en què consisteix, quins són
els seus objectius, quins són els seus beneficiaris, quines són les
actuacions previstes, quin cost tendrà per al Govern, quines
empreses privades estan animades a participar-hi, i què han de
fer en aquest cas les federacions esportives de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Palau, un dels principals
objectius de la Delegació de la Presidència per a l’esport en
aquesta nova època que ens ha tocat viure és la promoció de les
bones pràctiques esportives; aquesta és una qüestió en la qual
crec que coincidim, a més, la immensa majoria de forces
polítiques i concretament és un dels punts del programa
electoral del Partit Popular, que jo vaig tenir a bé revisar l’altre
dia quan preparava açò, i per tant en aquest cas també tenim una
coincidència, amb més forces polítiques també, però
concretament la promoció de bones pràctiques esportives.

Per aquest motiu vam posar en marxa ja fa alguns mesos
aquesta campanya de “Suma valors”. Consideram que al voltant
de la pràctica esportiva es desenvolupa una sèrie de valors que
es poden fer aflorar, es poden fer créixer, i estic parlant de
temes com els valors utilitaris com poden ser l’esforç, la
dedicació, el treball, l’autodisciplina, l’afany de superació, el fet
d’aprendre a compartir, a colAlaborar amb els altres, a fer feina
en equip, etc.; valors relacionats amb la salut, que no importa
que els hi digui però que van des de la millora dels hàbits
alimentaris a tenir cura d’açò que diu l’eslògan olímpic “mens
sana in corpore sano”; i els valors morals com són tots aquests
temes de cooperació, de tolerància i de respecte per les persones
de diferent procedència social, edat, sexe o raça, i també un
respecte per les normes establertes.

Entenem que l’esport és una eina útil per contribuir a
difondre aquests valors en la nostra societat, i per açò que vam
posar en marxa aquesta campanya, perquè volem contribuir en
la mesura de les nostres possibilitats a recuperar l’esperit de
convivència entre els nostres esportistes i, per extensió, ajudar
que la nostra ciutadania en el seu conjunt assumeixi aquests
valors, perquè creim que aquests valors poden i han
d’acompanyar el creixement personal dels nostres joves
esportistes, el seu desenvolupament físic, intelAlectual i social,
i a més contribueixen, com he dit, a cohesionar la societat i a
allunyar tots aquests perills de discriminacions i prejudicis
socials que avui en dia estan tan a l’abast de tothom.

Per dur endavant aquesta campanya la Delegació de la
Presidència per a l’esport està fent feina colze a colze amb les
federacions esportives, és a dir, que aquesta és una campanya
que no requereix gran despesa de duros sinó fer que la gent que
ja fa aquesta activitat faci feina. Per tant feim feina amb les
federacions esportives que aglutinen esportistes, àrbitres, jutges
i clubs, que són el conjunt al qual van dedicades aquestes
iniciatives. Aquest són, per tant, els principals socis a l’hora de
transmetre aquest missatge dels valors que acompanyen
l’exercici de la pràctica esportiva.

Un altre grup humà amb el qual feim feina són directament
els alAlots i les alAlotes, els professors i els pares. La Delegació
de la Presidència per a l’esport fa feina amb les escoles i amb
centres educatius i amb altres departaments del Govern i dels
consells insulars per poder estendre al màxim entre la població
juvenil i infantil el projecte dels valors positius de la pràctica
esportiva. La campanya inclou 14 visites..., perdó, visites a 24
centres, 15 centres a Mallorca, 4 a Menorca i 4 a Eivissa i 1 a
Formentera; cada setmana es realitzen visites a diferents centres
educatius on es fan tres activitats d’una durada d’una hora en
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què s’arriba a 100 alumnes en cada jornada. Aquestes visites es
perllongaran fins que acabi aquest trimestre a les escoles. 

Amb el projecte “Suma valors” intentam aprofitar el retorn
positiu que ofereixen els esportistes d’elit de les Illes Balears i
els seus èxits per sumar-los a aquesta iniciativa i que serveixin
d’exemple als joves; açò que vostè deia que apareixen
mediàticament els grans esportistes, efectivament, per a un
alAlot, per a un jove que fa esport és molt important poder tenir
l’oportunitat de tocar, de veure i de parlar amb qui ell pensa que
és el referent per a la seva activitat, i per tant és molt important
que aquests esportistes puguin transmetre tots aquests valors. En
aquesta campanya han participat, entre altres esportistes
destacats, el campió del món de curses de muntanya, en Tòfol
Castanyer; el campió del món de pesca submarina, en Pere
Carbonell; la campiona del món de gimnàstica artística, n’Elena
Gómez; el gran mestre d’escacs Paco Vallejo; el ciclista David
Muntaner; els lluitadors Fran Sánchez i Moisés Sánchez; i el
corredor de motos David Salom.

La nostra idea, per tant, no és tant realitzar una campanya
publicitària sinó fer presents els valors en els llocs on fan feina
els esportistes o els escolars, i també als mateixos camps on es
realitzen aquestes activitats en cada competició, i reforçar-los
amb accions concretes com ara són aquestes jornades escolars,
i també feim conferències i n’hem fetes algunes també
dedicades especialment a esport i dona o a esport i discapacitats.

Entenem que aquests valors han d’estar presents molt
especialment en les competicions escolars, i la part més
pràctica, més tangible, és que a partir d’aquesta posada en
marxa de “Suma valors” premiarem també els esportistes que
hagin destacat no per les seves marques esportives sinó també
per la manera de fer evident que la pràctica esportiva va
acompanyada de valors. Per tant, a més de premiar, com és
natural, el primer, el segon i el tercer, que açò és el normal en
totes les competicions esportives, idò també nosaltres donarem
distincions a l’equip que ha treballat millor en equip, al joc net,
a la formació personal dels esportistes, etc., i per tant
introduirem distincions no de caràcter esportiu sinó dels valors
que acompanyen la pràctica esportiva.

Açò, en definitiva i d’una manera molt resumida, Sra.
Diputada, senyores i senyors diputats, és el que pretenem fer a
través de, com dic, aquesta iniciativa que es diu “Suma valors”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Moragues. Sra. Palau, té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, sembla interessant,
tenir valors sempre és important. Aquestes iniciatives sempre
són positives i ben acollides per la societat. Fins i tot podríem
qualificar-les de simpàtiques, però sobretot vull dir que són
insuficients. No basten per justificar quasi un any i mig al front
d’una conselleria del Govern de les Illes Balears.

Vostès tenen competències molt importants per atendre. El
nostre món esportiu, també colpejat fortament per la crisi, té
grans necessitats i vostès no sembla que s’ho prenguin
seriosament. Es fan fotos, fan homenatges, diu que fan
conferències, actuacions a través del Facebook... Saben, però,
què ens sembla tot això? Li ho diré així amb una frase..., amb el
títol d’una pelAlícula: Mucho ruido y pocas nueces. Això és el
que estan fent vostès des que han assumit l’àrea d’esports.

I per acabar només li vull dir que estic satisfeta de veure
com d’alguna manera les iniciatives que poden arribar des del
Grup Parlamentari Popular en matèria d’esports els serveixen,
a vostès, d’estímul, perquè he vist que la darrera vegada que
vàrem ser aquí en aquesta sala, en aquesta comissió, per tractar
el tema d’esports, que era la seva compareixença per explicar el
tema del projecte de l’INEF, idò després, dos dies després,
varen venir vostès per Eivissa, Formentera, amb tot l'enrenou a
fer reunions i a anunciar projectes i inversions que ja el Sr.
Cañellas havia anunciat vint-i-cinc vegades dins aquesta
cambra. I ara justament parlam d’aquest tema de “Suma valors”,
i ahir o abans d’ahir també tornen vostès a presentar-nos-el a
Formentera i amb esportistes de les Illes, que està molt bé, està
molt bé que d’alguna manera les iniciatives que facem en aquest
parlament des de l’oposició idò mobilitzin una mica el Govern.
No es preocupi que per la nostra part no quedarà, continuarem
fent-li preguntes i requeriments perquè no s’oblidi que entre
totes les seves competències, de la seva consellera, també hi ha
l’àrea d’esport, però d’una manera..., amb llàstima li dic que ens
sembla que el llistó..., vostès diuen que els el deixaren molt alt;
jo no sé si era així però per descomptat està baixant molt avall.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. En torn de contrarèplica intervé el Sr.
Moragues.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sra. Palau, no posi en dubte que
efectivament totes les iniciatives parlamentàries estimulen
aquest govern. Bé, totes, totes, no, perquè algunes, evidentment,
no es presenten per estimular sinó per posar dificultats a l’acció
del Govern, però en aquest cas, en aquest cas concret jo pens
que efectivament totes les propostes positives serveixen perquè
el Govern faci més coses i sobretot vagi més viu, que açò és la
feina, efectivament, que han de fer des de l’oposició.
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Vostè em diu que açò està bé, és interessant, però es podria
fer més. Efectivament, nosaltres no fa un any i mig que estam
al front de... Només és per deixar les coses en el lloc; jo
assumesc també -ho he dit altres vegades- la gestió del meu
antecessor, vull dir que la gestió que ha fet aquest govern amb
uns i amb altres, jo l’assumesc, però personalment jo només duc
vuit mesos al front de..., o nou, no sé quan va ser, el mes de
febrer, em pens..., deu, pràcticament. 

Però en aquest cas concret aquest és un programa que hem
posat en marxa poc a poc; no ens ha interessat fer parafernàlia,
precisament, perquè pensam que hem de fer feina molt
directament amb la base, i jo entenc que efectivament tant de bo
s’hagués pogut fer més cosa, però jo li vull recordar, Sra. Palau,
que serà molt poc el que hem fet emperò hem fet molt, comparat
amb el que han fet altres governs, perquè aquesta és una
iniciativa que s’hagués pogut posar en marxa fa 15 anys amb un
govern d’un altre color, i segurament que en aquests moments
en lloc d’estar començant aquestes pràctiques de posar en valor
els valors que acompanyen la pràctica esportiva estaríem en un
altre estadi. Per tant a mi m’agrada que em digui que està bé que
facem les coses emperò no m’agrada tant que critiqui que n’hem
fetes poques perquè les coses, perquè arribin a molts, hem de
començar amb poc, i aquest poc que nosaltres feim ara, si
l’haguessin fet fa sis anys, idò segurament que estaríem en una
altra situació. 

Per tant jo entenc que les seves paraules són paraules
d’incentivar més l’activitat del Govern, emperò les haurien de
deixar en els justs termes. Jo crec que efectivament té la llibertat
de dir totes les coses, però és un poc injust que em critiqui si no
faig cosa i que em critiqui si en faig, perquè açò no pot ser, no
poden ser les dues coses a la vegada. Es podria haver fet més
cosa, efectivament; nosaltres podríem haver fet més cosa,
efectivament, però si haguéssim trobat un substrat distint
segurament que en aquests moments, en lloc d’estar començant
aquesta campanya “Suma valors” per introduir-la en els
esportistes de base, idò estaríem en una altra situació que
segurament seria molt millor. Però cregui’m que per arribar
molt amunt, quan un comença a pujar una escala sempre hi ha
un primer escaló. Nosaltres hem pujat el primer escaló, fins ara
tothom estava en el replà.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Aquesta presidència agraeix la presència del Sr. Conseller
i dels seus acompanyants, i no havent-hi més temes a tractar,
s’aixeca la sessió.
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