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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Per part del Grup Mixt, Esperança Marí substitueix Marián
Suárez.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Pere Palau.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa a Antoni Garcías Simón.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Gabriel Barceló.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Joan Boned.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Miquel Àngel Coll substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sandra Morell substitueix Santi Tadeo.

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut, per tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2009 (RGE núm. 9662/08).

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyors i senyores diputats, començarem idò
la compareixença de l’Hble. Conseller d’Esports i Joventut per
tal d’explicar els pressuposts de la seva conselleria per a l’any
2009, segons escrit RGE núm. 9664/08.

Assisteix l’Hble. Conseller d’Esports i Joventut, Sr. Mateu
Cañellas i Martorell, al qual donam la benvinguda; acompanyat
de la Sra. ApolAlònia Serra Barceló, secretària general; Sr. Joan
Artigues Roig, director general de Joventut; Sr. Gabriel Gili
Nadal, director general d’Esports, i Sr. Javier Rodríguez, cap de
Premsa.

Té la paraula l’Hble. Conseller, per fer l’exposició oral,
sense limitació de temps.

Quan vulgui.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, primer de tot, demanar-vos disculpes per l’estat de la meva
veu, això d’anar a córrer a hores intempestives té aquestes
dificultats afegides de vegades.

Com heu pogut veure som davant un pressupost que ha
tengut un increment considerable, llavors, aquest increment
d’aquest pressupost no és un increment, diguem, real, o diguem,
eufòric, que puguem fer més coses; quan l’any passat, fa un any,
jo era aquí, ja vàrem dir que el pressupost que teníem davant era
un pressupost insuficient pel que nosaltres començàvem a veure
del que prevèiem que hauríem de pagar i vàrem dir que
necessitaríem aproximadament uns 15 milions més damunt el
pressupost de l’any passat, per poder arribar sense tensions de
tresoreria importants a final d’any. Bé, doncs, enguany se’ns
incrementen una sèrie de milions, que no són aquests 15
milions, però és un increment que no és que sigui per fer coses
noves sinó que és un increment per poder quadrar el pressupost
amb la realitat. És a dir, bàsicament el que intenta és no tenir
aquestes tensions de tresoreria que hem tengut durant tot l’any,
que a moments determinats, a part dels equips i de les
federacions que no han cobrat, doncs moltes vegades han dut
que el propi personal de les fundacions i dels consorcis doncs
tenguessin problemes per poder cobrar a final de mes, no ha
passat cap vegada, però bé, això no ha dut que cada mes
tenguéssim els mal de caps necessaris.

A part d’aquests doblers, també tenim un acord amb la
Conselleria d’Hisenda i és que nosaltres tenim una sèrie de
doblers bloquejats, de capítol 6, que eren una part petita
destinada a pagar el Palma Arena, el qual, per raons de l’estat en
què es troba el procés d’investigació, la Fiscalia ens ha va dir
que alliberàssim una gran part per poder ajudar a les empreses
i nosaltres no caure en un requeriment indegut, i quedaven uns
6,5 milions d’euros, aquests 6 milions d’euros estaven
bloquejats i al que sí hem arribat és a l’acord que tant les illes
menors, les quals ens demanaven inversions, com segons quines
inversions que també necessitàvem fer a l’illa de Mallorca,
doncs aquests 6 milions els dedicaríem a aquest any, també a
inversions, i en anys futurs ja estarien inclosos directament en
el pressupost. Llavors, a part d’aquests doblers, disposam de 6
milions més per fer inversions en matèria d’instalAlacions
esportives en aquest cas. Com dic, és un pressupost bàsic, és un
pressupost que no permetrà fer grans coses, però sobretot el que
permetrà és que estigui quadrat amb la realitat.

Bàsicament aquest pressupost l’hem orientat que defensi
l’esport d’aquí quant a la Direcció General d’Esports; doni
oportunitats als joves quant a la Direcció General de Joventut,
i quant a la Secretaria General, que, diguem, és la part més
comptable, la part més tècnica, doncs sobretot doni estabilitat
pressupostària i doni un control de la despesa d’una manera
ferma per no tenir desviacions en funció del que hem
pressupostat.
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El que vos puc dir és que a nivell de Secretaria General,
després diré les xifres, però quant a filosofia; bé, la Secretaria
General té les despeses típiques, no obstant el que hem fet és, a
partir de gener que anirem al Palma Arena i centralitzarem tota
la conselleria allà, el que hem fet i per estalviar doblers ha estat
centralitzar tota la despesa corrent de tot el que s’ha pogut al
capítol 2 de la Secretari General, és a dir, la despesa de compra
de material, de compra de viatges, de llum, de neteja, doncs, en
lloc de tenir distintes partides a distintes conselleries ho hem
agrupat tot i això fa que la despesa baixa, perquè pots fer una
política de control de despeses a causa de la compra acumulada.

Aposta, en els capítols de les distintes fundacions, les
distintes direccions generals baixa el capítol 2, però mantenim
el capítol 2 de la Secretaria General perquè assumirà la despesa
de totes les altres en despesa corrent. Fins ara cadascú pagava
allò seu i això òbviament el que feia és que no podies fer una
política, negociats de gran volum, que du una baixa de preu.

Quant a la Direcció General d’Esports, tenim cinc grans
línies d’actuació prioritàries i tres més secundàries. Òbviament,
la part de normalització i reglamentació, aquí només hi ha la
despesa de consultoria externa, òbviament, i la despesa de
personal perquè molts de juristes hi estan integrats. Després sí
que tenim una política d’ajudes, diguem que és la part més
grossa del pressupost, el que destinam a clubs, federacions, a
consells, perquè una de les coses que volem fer és, i ho heu
demanat aquí en moltes circumstàncies, política de proximitat;
aleshores, en lloc els doblers manejar-los tots des d’aquí, des de
la conselleria, hi ha ja els doblers pressupostats per passar els
doblers als consells, tant d’Eivissa, com de Menorca, com de
Formentera, perquè facem les coses d’una manera conjunta i
d’aquesta manera, diguem, la despesa quant a ajudes per a
organització d’esdeveniments i per a tot aquest tipus
d’activitats, doncs ells, conjuntament amb nosaltres, puguem fer
aquesta política esportiva de més proximitat. Després hi ha tot
el tema d’ajudes a federacions, tot el tema d’ajudes a clubs, tot
el tema d’ajudes del PAEB, tot el tema d’ajudes a l’esport
veterà, tot el tema d’ajudes a equips d’elit i tot el tema d’ajudes
a esportistes individuals.

Una altra de les coses que també tenim, important dins la
Direcció General d’Esports, és el manteniment i millora
d’instalAlacions, de les quals hem detectat durant aquest any que
n’hi ha moltes que ja són bastant velles, com poden Calanova i
els Prínceps d’Espanya, principalment, que són instalAlacions en
què hi ha goteres per tot, en el cas de Calanova, i hem hagut de
canviar tota la tela asfàltica a la part dalt, teulades; els Prínceps
d’Espanya, les grades cauen i d’altres; llavors hi ha una part
d’aquests doblers, els quals tradicionalment empràvem per fer
inversions noves, els destinarem a fer manteniment de les
instalAlacions. En tenim un parell que ja estan començades i com
que tenim la resta dels 6 milions per fer inversions noves, doncs
totes les inversions que tenim ara doncs el manteniment de les
instalAlacions que siguin les nostres les posarem en marxa.

Després, enguany el gran gruix i el més important que tenim
a la Direcció General d’Esports és el programa de tecnificació.
Què és el programa de tecnificació? El programa de tecnificació
està basat en tres coses: en els centres i el programa de
tecnificació que tenim desenvolupat amb cadascuna de les
federacions, això és molt important desenvolupar-lo; canviarem
la manera de gestionar-lo, volem que siguin els tècnics els que

desenvolupin un model aplicable a les Illes Balears, amb la
idiosincràsia que tenim. Descentralitzarà el màxim possible els
nuclis d’entrenament i anar on hi hagi un bon entrenador i un
bon nucli d’entrenament, potenciar-lo, i no diguem centralitzar-
lo. Després sabem que hi ha d’haver tota una gamma de suport
biomecànic i d’investigació fisiològica, i en això estam arribant
a acords amb la Universitat; això pot estar centralitzat a Palma
perquè són tests i són mesuraments que es fan cada dos o tres
mesos, i sobretot ara a principi de temporada perquè ningú no
tengui un problema. Llavors, nosaltres tenim molta maquinària
que està inutilitzada als Prínceps i el que farem serà arribar a un
acord amb la Universitat per crear un laboratori d’investigació
biomecànica i de fisiologia de l’exercici, i d’aquesta manera
poder formar els nostres entrenadors, els nostres tècnics i poder
donar suport tant als tècnics com als esportistes.

Després, la part de biomecànica, vull dir la part de
biomedicina ja és una mica més complicat, però sobretot el tema
de fisioterapeutes i de massatgistes doncs descentralitzar-los i
donar-los més suport, és el que almenys demanen que facem als
distints indrets. Aquí és un problema de centralització, això sí
que ha d’estar totalment descentralització, perquè, fins i tot a
l’illa de Mallorca si tot és a Palma, doncs un que hagi de venir
d’Artà, doncs, entre que ve i torna la contractura que duia, quan
torna ser a Artà la torna tenir. Llavors, invertir en fisioterapeutes
i en massatgistes per evitar aquest problema; i sobretot arribar,
s’està negociant a través de les assegurances que nosaltres
pagam amb els esportistes, de tenir un hospital de referència en
el qual tenguin tota la informació sanitària de l’esportista per
tenir tots els metges que necessitem, sinó també oftalmòlegs,
nutròlegs i d’altres, sobretot per tenir centralitzada la informació
i si qualque dia s’ha d’operar un esportista, encara que no sigui
d’una cosa esportiva, doncs que hi hagi una documentació
centralitzada. Això és un acord que s’està negociant, nosaltres
tenim una assegurança i amb una mica d’ampliació de
l’assegurança que tenim, possiblement tenguem un hospital,
amb laboratori, a més, de l’esforç, dedicat a l’estudi dels
esportistes, que es podrà fer càrrec d’això. I això és el que estam
desenvolupant.

I després, una de les coses que no sé si es podrà fer aquest
any, però també hi ha la intenció, és, així com tenim el centre de
tecnificació, doncs intentar desenvolupar tot un programa
d’atracció de talents, amb una sèrie de proves, amb una sèrie
d’elements que puguin donar, conjuntament amb els (...)
d’educació física, que puguin detectar els talents esportius que
tenim. Una de les utilitats que podem donar al Palma Arena
precisament és això, el que passa és que després ho haurem de
fer exportable a la resta de llocs on no tenguem el Palma Arena
o no puguin accedir fàcilment al Palma Arena, bé, però tot això
està pressupostat aquí.
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Després tenim també una altra partida important, tot el tema
de l’esport escolar. Com sabeu, l’esport escolar nosaltres pagam
les finals del campionat de Balears i pagam les finals del
campionat d’Espanya i l’esport universitari, que nosaltres també
donam suport a la Universitat en aquest tipus d’esdeveniments.
La nostra idea aquí també és abaixar la despesa, perquè fins ara
tots els viatges s’anaven pagant independentment, i treure un
concurs de tots junts, perquè tots junts està clar que les agències
o les empreses que es dediquen al transport i a l’allotjament
presentaran ofertes a preu més barat del que realment traiem
quan compram les coses d’una manera independent.

Després, bé, les noves instalAlacions, les quals ja hem dit
d’on veníem i que la idea és arribar a un conveni amb
Formentera, amb un a Eivissa, amb un a Menorca i un amb el
Consell de Mallorca per poder fer inversions i les podem fer
conjuntament amb ells. A la darrera intervenció que jo vaig fer
aquí el Sr. Costa em va demanar inversions per a Eivissa, per
poder fer una sèrie d’instalAlacions; bé, amb això, amb els
plurianuals que firmarem hi ha de sobre per a les coses que
vosaltres em vàreu passar, el que passa és que no és una cosa
que jo vull decidir sinó que és una cosa que jo vull que decidim
amb els consells directament.

La Direcció General de Joventut té dos elements claus, per
un costat, bé, tot el tema de subvencions que seguirà exactament
igual amb els ajuntaments. I després té dos elements, amb les
circumstàncies que les transferències s’han fet a dos consells i
falten dos consells per fer-se, i nosaltres hem posat dues línies
d’actuació: una, l’Institut Balear de la Joventut. L’Institut
Balear de la Joventut va néixer no en aquesta legislatura sinó ja
a la passada, amb la idea de poder estudiar i donar suport
d’informació als joves. Llavors, òbviament, tendrà tres línies
d’actuació bàsiques: investigació dintre la realitat juvenil quant
a desenvolupament dels baròmetres d’estudis sobre els joves,
d’això en parlam ja amb Sa Nostra per a través del CRE poder-
ho fer, igualment a través de la Universitat i a través de segons
quines associacions que fan feina amb temàtiques molt més
concretes, com poden ser per exemple ALAS o Projecte Home
i d’altres que estudien punts més concrets, doncs suportar-nos
en aquestes associacions.

Després, tot el tema d’informació que, òbviament, si es
genera tot aquest tipus de documentació i no es retorna als joves
de qualque manera, perquè els joves tenguin informació de com
poden baixar la possibilitat de collir qualque malaltia de
transmissió sexual o de com prevenir el possible consum
depenent de drogues i d’altres, doncs no ens servirà; a més,
també, d’informar tota la resta d’institucions o conselleries de
quines són les necessitats, doncs hi ha tota una àrea dedicada a
la informació.

I després, la tercera, hi ha una àrea d’oportunitats que el que
cerca, precisament, és baixar, o sigui, organitzar activitats via
els carnets joves o via els patrocinis que es fan sempre des de
Joventut, de poder fer que els joves accedeixin a segons quin
tipus d’activitats d’oci, recreatives, culturals i d’altres a un preu
més barat, a això nosaltres li diem l’àrea d’oportunitats.
Bàsicament el que engloba molt és tota l’àrea del carnet jove.
Vos puc dir que a nivell de carnet jove, les persones que ho
duen ara estan a punt de tancar molts acords amb moltes
empreses importants perquè el carnet jove s’apliqui a aquestes

empreses, i d’aquesta manera la persona que tengui el carnet
jove tengui, diguem, més descomptes a més llocs distints.

Després, turisme jove. Bé, turisme jove l’hem hagut de
redissenyar i al final hem començat a llevar tot el que sobrava,
per dir-ho de qualque manera, i ens quedarem amb tres àrees de
feina: una, la xarxa dels albergs, que òbviament la gestió de la
xarxa dels albergs, la idea aquí és que funcionin bé, que cada
vegada hi vagi més gent. Tenc un resum del que ha estat aquest
any en comparació amb l’any passat la xarxa dels albergs, per
tot això que ha passat. Després hi ha una part important també,
que són els cursos d’idioma a l’exterior, era la gran demanda
que tenia turisme jove, que molts joves aprofitaven la gestió que
fèiem i les ofertes que s’aconseguien per poder anar a estudiar
idiomes i, en aquest cas, les mantendrem en les dues modalitats,
la modalitat dels adults i la modalitat dels joves, dels més petits.

I després, les activitats d’oci, òbviament, que s’organitzen
tradicionalment; jo no sé exactament ara si es faran viatges a
(...) o no, perquè el que no volem és arribar a enfrontaments
amb els consells, i si ho fan els consells òbviament no ho farem,
però hi ha una partida destinada que hi hagi activitats
organitzades per al jove.

Dir-vos que tot això, dintre l’àrea d’informació, nosaltres, i
no és una cosa que haguem desenvolupat nosaltres, sinó que ja
fa molts anys que s’està desenvolupant, fa devers vint anys que
està en marxa l’Oficina d’Informació Jove, és una referència a
nivell nacional aquesta oficina, i hem parlat amb els tècnics
perquè ells tenen la idea, i, a més, el director general de Joventut
és una cosa en la qual té molt d’interès i que ha promocionat, és
que, a part que hi hagi l’oficina física que hi ha aquí, a
Avingudes, doncs que, a més, a través de les noves tecnologies,
que és una cosa que està molt relacionada amb els joves i
aquests joves no tenen cap problema a emprar-la, que tot el que
hi ha a l’oficina d’informació, sobretot a les àrees
d’emancipació, d’hàbits saludables, d’informació d’oportunitats,
etcètera, o tot el tema de consulta, s’incorpori a una oficina
virtual perquè, a través de la web i a través de les web cam que
el director va repartir l’any passat perquè es posassin a les
oficines de cadascun dels ajuntaments, es pugui contactar i que
en via telemàtica tenguin la possibilitat d’aquest contacte amb
l’oficina i amb els serveis que dóna, i descentralitzar
precisament els serveis. 

Una part de la inversió que es farà enguany, amb doblers que
ens queden per a inversions, i que l’any que ve invertirem serà,
precisament, per desenvolupar tota aquesta possibilitat de
contacte telemàtic per als joves amb l’oficina d’informació dels
joves.

Amb tot això, ens queda que la Secretari General Tècnica té
un pressupost de 6.297.000 euros, aproximadament; la Direcció
General de Joventut prop de 5 milions d’euros; la Direcció
General d’Esports de 22 milions d’euros, ja hem dit que aquí hi
havia el gran volum, perquè hi havia tot el tema de les ajudes als
clubs, a les federacions, als esportistes, al programa de
tecnificació i aquí era on hi havia la gran despesa. En el
polisportiu Prínceps d’Espanya hi ha 1.428.000 i en el centre de
vela de Calanova hi ha 1.954.000.
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La Direcció General d’Esports té molt de capítol 4 i és
perquè moltes transferències que es fan es fan en funció del
capítol 4 i quan arriba, per exemple, al Palma Arena, o arriba a
l’EBE, o al futur Centre de Tecnificació de Manacor, òbviament
ho passes a través de capítol 4, quan arriba a capítol 4 és quan
es desglossa en el capítol 6; aposta si mirau cadascun dels
capítols veureu que el capítol 4 està bastant incrementat.

Bé, vos puc dir més o menys com ho tenim plantejat. En el
capítol 1, serà la Secretaria General, òbviament és capítol 1, hi
ha una aportació de 2 milions, bé, a la Secretaria General dels
6.297.293 euros. Si voleu que vos digui les partides més
importants, perquè teniu la documentació, per no haver de llegir
tot el pressupost, però dir per exemple la posada en
funcionament del cas de Manacor, hi ha 50.000 euros i a Son
Llàtzer hi ha 100.000 euros per posar-lo en funcionament, amb
tots els problemes que tenim perquè es posi en marxa allò.

A la Direcció General d’Esports, a capítol 4, hi ha l’acord
amb la Universitat per a la reforma del camp de gespa, que és
un camp que empra molta gent i molts municipis i ens han
demanat que els ajudàssim per a la temporada; les aportacions
als consorcis, les ajudes als ajuntaments, les ajudes als consells
insulars, el Consorci Princesa Sofia, a famílies i institucions
sense finalitat lucrativa, que això és per poder fer tot el tema
d’activitats; les ajudes dels desplaçaments nacionals, on
complementam el 50% del CSD, i les ajudes dels desplaçaments
interinsulars, que són 2 milions d’euros. Això és el que pagam
perquè els nostres esportistes puguin anar a la península.

Després tenim el Consorci de Maó a nivell de capítol 7, i bé,
tot aquest tipus de consorcis que hem heretat i que pagam amb
plurianuals.

La Direcció General de Joventut òbviament té, com a
partides destacades, tot el tema de subvencions, que arriba prop
de 400.000 euros, a 399.000, té la subvenció en el Consell de la
Joventut. I té les ajudes als ajuntaments que dóna en forma
d’ajudes. I després té les transferències de capital típics de tot el
tema de plurianuals que hem de suportar nosaltres per
actuacions passades.

La Fundació Illesport és el que se’n du més, també se’n du
un bon grapat de doblers; a nivell de personal se’n du 768.000
euros, despesa corrent, 60.000. Aquí, si mirau la despesa
corrent, tenim a la Direcció General d’Esports 151.000, perquè
hi ha tots els lloguers; el capítol 2 de la Direcció General de
Joventut ja són 60.000; el polisportiu d’Espanya en té una part
i són 300; el centre de vela de Calanova en té 300, però després
ja la Fundació Illesport en té 60; l’EBE en té 150; el Palma
Arena no en té; el Consorci de Turisme Jove no en té i l’Institut
Balear de la Joventut no en té. I tot això és perquè, com que ens
ho enduem tot allà, ho suportarà tot la Secretaria General. Com
que ho suporta tot la Secretaria General tot el que sigui allà, és
clar que la despesa de llum ja la pagarà Secretari General per a
tothom, i la compra de material fungible, com que volem aplicar
una política de costs, Secretari General ja ho farà per a tots, a
posta no hi ha ..., no ho tenc pressupostat.

A la Fundació Illesport, a part dels interessos hi ha tot el que
són les transferències corrents, i hi ha molt de capítol 4 perquè
es fan moltes transferències. Aquesta fundació és la que
participa del Palma Arena, i clar, aquí dins hi ha la part que se’n
va al Palma Arena, igual que hi ha el patrocini a les PAEB, la
despesa i les ajudes a clubs, no? Les ajudes a clubs són
4.215.000, 257.000, les PAEB són 700.000, els patrocinis són
900.000, per a esdeveniments esportius en tenim 250.000 i
després hi ha una sèrie de convenis plurianuals, interessos i
d’altres que són els que tenim ja per defecte.

A l’EBE també, si veis el programa de tecnificació puja
2.035.000, que és la més important, el (...) que és a cada
moviment que hem de fer per al tema d’augmentar els fisios i
això, també en té 264.000, i després aquí hi ha l’institut, la
biblioteca i la residència dels esportistes que són 523.000, que
això es el que pagam cada any, aquí no augmentam. Sí que
tenim 700.000 euros d’inversions, perquè amb el CSD el que
hem acordat és que ens donarien 700.000 euros, nosaltres n’hem
de posar 700 més per poder fer inversions en projectes de
tecnificació.

Enguany, com que ens va passar el del cap de fibló, al final
vàrem haver d’arreglar la piscina dels Prínceps, la nostra idea va
ser, a part d’arreglar la piscina dels Prínceps, ja climatitzar la de
fora, perquè així teníem una piscina de 50 metres climatitzada
més que el que teníem. La idea és que l’any que ve aquestes
inversions ja no venguin a Mallorca, sinó que les pactem per a
l’illa d’Eivissa i Formentera, i l’altre any per a l’illa de
Menorca, i com que són doblers tancats del CSD per a projectes,
nosaltres anirem presentant projectes durant aquests tres anys
que queden de les distintes illes, perquè totes les illes al final
hagin tengut una aportació del CSD.

El Consorci de Turisme Jove, bé, ja he explicat com ens
gastam els doblers. I bàsicament aquest és el pressupost i com
el desglossam, supòs que tendreu preguntes a fer-me i ja vos
aniré contestant a mesura que es produeixin. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procediríem ara a la suspensió
de la sessió, com és preceptiu si els portaveus volen. No és així,
per tant, passarem a la intervenció de cadascun dels grups
parlamentaris. Per part del Grup Mixt, té la paraula la Sra. Marí
per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hble. Sr. Conseller de Joventut i
Esports. En primer lloc, vull donar-vos les gràcies per aquesta
compareixença aquí, per la vostra explicació dels pressuposts i
també disculpar-me perquè el Grup Mixt haurà de deixar
aquesta comissió a les 13,20, una cosa així, per tant, sé que no
serà molt ortodoxa la meva intervenció i que després hàgim de
partir, per això demanam disculpes.
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En primer lloc, també felicitar-vos per aquest augment del
pressupost de 37 milions, més o menys, que implica aquest
augment d’un 38, 39% respecte de l’any passat, sabem que
l’any passat era una conselleria que tot just va començar a
caminar i que enguany, per tant, ja amb aquest pressupost
podem dir que és una conselleria amb totes les seves necessitats
i que ja pot caminar, ja pot tenir aquesta singladura d’un any i
fer el seu camí amb tota normalitat. Esperam, a més, que sigui
així.

També vull demanar-vos que aquest augment de pressupost,
que és significatiu respecte de les altres conselleries i respecte
de l’any passat, també ens agradaria i us ho demanam, que es
vegi reflectit d’una manera clara a totes les àrees de la
conselleria d’una manera equilibrada, ja ho sabeu, sempre
demanam aquest equilibri entre els diferents territoris que
conformen aquestes illes.

També i quant a joventut, sí que vos demanaria, em sembla
que m’he perdut una mica, però sí que vos demanaria, amb
aquest Esplai Jove del 2008-2011, i la posada en marxa de
l’Institut Balear de la Joventut exactament quin esforç es farà a
aquesta àrea i com es veurà això reflectit dins els diferents
territoris. Aquest seria un punt.

També dins la xarxa d’albergs, dels centres específics de
joventut, sé que es necessiten unes inversions a l’alberg de
Formentera, sé que, i aquí vos ho vull recordar, però n’haurem
de parlar, que l’única illa que no té un alberg de joventut és
l’illa d’Eivissa. Aquest any passat es va fer l’esforç a l’alberg de
Menorca; a Mallorca hi és; Formentera entenem que també ha
de tenir aquesta subvenció o aquesta partida per acabar de
posar-lo en funcionament; i quedam Eivissa com l’única illa que
no tendrà aquesta infraestructura. Per tant també crec que
n’hauríem de parlar.

També heu parlat del Consell General de la Joventut; heu
esmentat que hi ha una partida per al Consell General de la
Joventut, pensam que és molt important dins aquesta tasca que
hem de fer d’estimular, de donar suport a les organitzacions
juvenils. Sabem que és fonamental dins una societat que
bàsicament viu la meitat de l’any dedicada a l’oci i la festa, per
dir-ho així, més necessitat hi ha que tots aquests organismes
juvenils tenguin aquests suports. Per tant sé que heu parlat
d’aquesta partida en el Consell General de la Joventut, però jo
no sé si l’heu esmentada o si l’heu especificada o no; si no us
sabés mal especificar-la...

Després dins l’àrea d’esports, que veig que és la que té
diríem la partida més important, de 22 milions, també s’ha fet
esment en els pressupostos d’aquest pla d’instalAlacions
esportives, el pla d’instalAlacions esportives que ha d’organitzar,
com tal ha de ser, tot allò que són les instalAlacions esportives de
les Illes. Heu parlat d’aquests convenis plurianuals d’acord amb
els consells de cara a fer front a aquestes infraestructures; la
pregunta seria si ja hi ha alguna partida consensuada amb algun
consell, alguna instalAlació per ja, diríem, començar a treballar
per exemple a Eivissa, i que per tant ja puguem tenir una partida
per començar amb aquesta instalAlació?, o encara estarem
pendents d’acabar d’organitzar aquest pla d’instalAlacions
esportives?

Després també un altre punt que també ens preocupa i que
també ha estat objecte de debat en altres moments és..., també
ho sabem, que la majoria de pressuposts de clubs esportius se’n
va o se l’emporta bàsicament tot allò que són els viatges entre
les illes i el continent, se’n va la majoria del pressupost dels
clubs esportius, quan es veuen obligats a fer aquests
desplaçaments. Com està aquest tema?, s’ha revisat?, hi haurà
cap increment que ajudi amb aquesta situació que és difícil i
que, clar, ens la trobam per ser la nostra condició d’illes?

També demanar-vos al voltant del tema de les subvencions
que varen ser una mica polèmiques, les subvencions d’Illesport,
i tornar-vos a demanar una vegada més si recordau el
compromís d’aquella discriminació positiva cap a l’esport
femení. No fa falta que entrem en detalls del perquè és
necessària.

I finalment, si tenim en compte tota la situació tan difícil de
finançament autonòmic, crec que..., donar-vos suport i en tot
allò que siguin els contactes amb el Consejo Superior de
Deportes de l’Estat perquè arribin totes les partides que facin
falta per tirar endavant aquestes polítiques esportives que heu
esmentat en la vostra explicació. Segur que d’aquesta manera
aconseguiríem equilibrar una mica tot això que és la nostra
fiscalitat amb l’Estat i que òbviament es valoraria d’una manera
molt positiva. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Correspon ara al Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds. Té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Agrair en primer lloc la presència
del conseller i del seu equip per presentar aquests pressupostos
per a l’any que ve; felicitar-lo a mitges, perquè és cert que
aquest increment és notori i per ventura percentualment el més
important del Govern, amb aquest gairebé 40%, però com ell
molt bé ha exposat i és bo de veure en realitat cobreix una
situació de precarietat absoluta amb la qual es va trobar a la
conselleria senzillament per aixecar el llast que havien trobat,
sobretot amb les desviacions pressupostàries del Palma Arena,
una qüestió que està en aquests moments en investigació
judicial i que per tant no hi entrarem. En tot cas sí apuntar que
és trist que en un moment en què ens agradaria el que apuntava
el conseller, projectes de futur, inversió nova i donar alegries i
empenta a l’activitat econòmica, haguem bàsicament de cobrir
despeses que no estaven ben previstes i ben gestionades.

En aquest sentit celebram la iniciativa de centralitzar i de
donar un servei al Palma Arena i que per tant també representin
una minva de despesa general, de despesa ordinària, tots els
lloguer que en aquests moments està pagant per part de la
conselleria; algun, ho ha apuntat el conseller, per ventura
prescindible, jo crec que el cas de la Bonanova i de tota la
polèmica associada a Turisme Jove és com un botó de mostra ja
dantesc o d’una situació realment d’una gestió incomprensible
per part de l’anterior legislatura, i que ara vostè ha d’afrontar.
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En general donar-li suport en tota la proposta que ens ha
duit. Només algunes preguntes per espipellar millor aquest
pressupost. Una primera és si ens pot donar algun detall de
l’evolució que a vegades fins i tot aquests darrers anys, d’ençà
que ha existit la conselleria, del que suposa la despesa en
joventut i esports d’aquests darrers temps per fer-nos una idea
del que representa aquest pressupost a nivell de números reals.

També els centres de tecnificació, vostè apuntava que hi
haurà un esforç; jo també li voldria demanar pel de Calvià, que
té despesa nominativa però que pareix que hi ha hagut com a
mínim unes declaracions per part del batle de Calvià d’una
situació..., com si no li interessés o..., tal i com nosaltres l’hem
seguit; en quin punt es troba aquesta despesa general i aquest
projecte en aquests moments? Una mica la justificació d’aquests
projectes específics; jo crec que un centre de tecnificació no té
cap mena de dubtes; per ventura si ja el Consorci
d’Infraestructures de Marratxí si respon a un supòsit molt
especial de Marratxí o si realment és senzillament una situació
heretada que convé repensar, perquè, clar, supòsits semblants,
se’ns ocorren d’altres casos dins les Illes Balears o no, però veig
que continua aquesta actuació.

També s’ha demanat el tema del desplaçament. Nosaltres
som conscients que si no hi ha un increment notori de recursos
autonòmics serà difícil implicar-nos-hi més. Som conscients
que, en el tema de la insularitat, l’Estat s’hi ha d’involucrar per
obligació constitucional i perquè és el que correspon, però en
qualsevol cas també li volíem demanar, de les seves
possibilitats, quin increment o quines millores creu que es
podran fer en aquest sentit o si creu que depèn d’altres
administracions i senzillament a elles els adreçarà.

Una qüestió que sí ens ha sorprès, però en tot cas jo crec que
li agrairíem una explicació addicional, és que tota la despesa del
Consorci del Palma Arena que, clar, com que queda fora dels
comptes públics d’aquesta..., estrictes, tractant-se d’un consorci
de distintes administracions no els veim avui aquí, però som
conscients que una part important serà per a inversió, serà per
a les obres desaparegudes, mentre que l’apartat que va del
Govern a Illesport i d’Illesport a Palma Arena doncs pareix que
estan colAlocats a capítol 4; si això és així, si som jo que m’he
perdut o si hi hauria possibilitat de precisar que una part
d’aquesta aportació anirà a despesa d’inversió i per tant es
podria computar com a capítol 7, transferència de capital, i que
jo crec que també com a mínim, no sé, seria més transparent en
el seu punt, o si no, si ara ja tot ha de ser capítol 4 perquè és
despesa exterior, o algun tipus d’explicació tècnica o de tot
ordre polític que nosaltres ara mateix, mirant els pressupostos,
no hem estat..., no l’hem vista.

També apuntar-li la nostra vocació d’intentar millorar la
despesa en matèria de joventut; és una qüestió de la xarxa
d’instalAlacions, de les polítiques que es duen a terme, de la
xarxa associativa i en concret el Consell General de la Joventut
com a òrgan que arreplega totes aquestes iniciatives i els dóna
suport, veure quines possibilitats té, amb els recursos que té en
aquest pressupost, de donar-li una empenta, o si estam realment
molt atrapats per la situació econòmica que vivim i l’herència
enverinada que a vostè li ha tocat gestionar. En tot cas confiam
que pugui donar una empenta perquè la joventut, com és natural,
ho requereix i ho necessita i és allà on hem de posar molts de
recursos.

Per últim una darrera pregunta; és la inversió immaterial que
hi ha prevista en els distints departaments, si ens pot donar una
espipellada un poc més precisa de quins projectes vostè veu que
tendran una empenta, perquè és allà on veim que a nivell de
conselleria més ha reservat, i ens sembla sempre interessant si
la inversió té aquesta perspectiva de futur i ens agradaria que
vostè avui ens donàs alguna clarícia addicional.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per
la seva explicació i també agrair als alts càrrecs que
l’acompanyen el dia d’avui en aquesta compareixença per
explicar els pressupostos de la seva conselleria per a l’any 2009.
Per tant jo també miraré no de fer una intervenció per capítols
sinó una valoració sobre les qüestions que jo he considerat més
importants plantejades per vostè, i felicitar-lo perquè pens que
en un moment d’una creació d’una nova conselleria, un moment
on vivim un canvi de cicle econòmic, crec que independentment
del que plantejava qui m’ha precedit en l’ús de la paraula en el
tema del Palma Arena, jo crec que s’han fet uns bons
pressupostos quant a la conselleria que vostè presideix.

Jo voldria, sobre aquestes qüestions que s’han plantejat, i
amb el tema de l’esport jo crec que vostè ha fet un plantejament
bastant clar i on aniran. Per tant el debat i a vegades les tensions
que es produeixen quan hi ha qualsevol tipus de repartiment que
només es pot cobrir d’una manera, fent-ho d’una forma correcta,
amb objectivitat i transparència, per tant això és un debat
posterior que vostè tendrà amb els interlocutors socials que
tengui. Vostè aquí ens planteja unes partides i per tant, vull dir,
el conjunt de les partides amb el temps i els moments que es
viuen crec que són suficients. I evidentment sempre són
millorables, però vull dir que amb la realitat en què estam són
suficients.

Jo únicament, i el Grup Socialista, l’anim a rompre alguns
d’aquests presumptes desequilibris que a vegades es plantegen,
i crec que quan es parla d’esport s’ha de mantenir autènticament
un equilibri en moltes coses. Una és en el esport base, que jo
pens que és l’essència i el que realment s’ha de potenciar, però
que no s’ha de desequilibrar-lo ni demonitzar altres aspectes
com és l’esport d’elit o el “daixò”. Per tant tots els que feim una
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aposta per l’esport amb majúscules pens que la convivència i la
complementació del que és l’esport d’elit i l’esport de base o,
dit al revés, l’esport base i esport d’elit, es necessiten uns als
altres, no hi ha esport base sense la referència d’elit, i no hi ha
bon esport d’elit o del que volem sense una bona xarxa de base.
Ho dic per mor que quan es produeixen els repartiments de sous
moltes vegades es produeix la tensió òbvia entre l’entramat
social esportiu en aquest respecte. Per tant jo pens que només un
discurs sensat i equilibrat pot fer entendre a l’esport base que és
necessària la subvenció a l’esport d’elit i viceversa.

L’altra qüestió sobre aquest desequilibri que alguns
plantejaven, evidentment, un bon equilibri també és un bon
equilibri territorial quant al fet que les quatre illes pugin en
l’aspecte esportiu d’una forma conjunta. Jo pens que això s’està
fent i potser l’animaria que la part del que és la part de la
preparació d’elit sí que necessitat, potser, molta..., una mica més
de descentralització real a l’hora que els centres de
tecnificació..., i es pugui formar els nostres esportistes d’una
forma més descentralitzada. Però això només és un apunt molt
puntual, però sí que probablement s’hauria de fer aquest esforç.

Jo sí que el vull animar que amb la partida que vostès han
plantejat en el tema de les infraestructures s’han fet molts
d’esforços en els últims anys i de diferents governs, però jo
sempre, i em permetrà i li agraesc les paraules que ha tengut de
recollir el guant d’una anterior compareixença que ja va vostè
realitzar, però crec que seria molt important que dins aqueixos
plans anuals es puguin recollir les necessitats dels municipis,
dels nostre municipis amb major deficiència d’infraestructura
esportiva, i no em cansaré de repetir que el municipi pitjor dotat
de les Illes Balears és el municipi de la ciutat d’Eivissa, que no
ha tengut cap inversió en matèria de poliesportius de cap govern
de les Illes Balears. Per tant animar-lo perquè sigui una prioritat
de la seva conselleria el tema del poliesportiu a la ciutat
d’Eivissa. I agrair-li que vostè ja ha recollit, i supòs perquè és
conscient d’aquesta problemàtica, aquesta possibilitat, que segur
que ho haurà de fer juntament amb les altres administracions,
Consell Insular d’Eivissa i Ajuntament d’Eivissa.

Jo, quant al tema del transport, agrair l’esforç que ja
pressupostàriament realitza, és a dir, jo crec que no es podria fer
comunitat d’Illes Balears des de l’esport sense l’esforç
pressupostari que s’està realitzant, és a dir la subvenció que
s’està donant a tots els clubs de les Illes Balears pels
desplaçaments que tenen entre les illes i que és un dels elements
que vertebra comunitat autònoma des d’una perspectiva de
l’esport. Per tant és una partida important però crec que
imprescindible per mantenir aqueixa idea que som una
comunitat autònoma, que som un país i fer-ho des de l’esport.

Una altra qüestió més complicada i probablement s’hauria
de discutir més temps partint d’allò que el pressupost té un
aspecte limitat sempre, però és l’ajut al transport amb el
continent. Probablement estam fent més una referència al tema
de l’esport d’elit, evidentment, però hi ha esport d’elit que és
menys d’elit i per tant és una altra assignatura pendent, però jo
crec que en aquest cas el més important és que l’esport base,
l’esport d’Illes Balears des de Ciutadella o Formentera idò està
garantit per la conselleria que vostè presideix, i jo pens que això
és l’element vertebrador de país i de comunitat.

Ja per acabar vull fer unes referències al tema de joventut,
perquè crec que toca i per la importància que té la joventut, amb
paraules majúscules, i en un moment en què probablement sigui,
en un moment de recessió econòmica, un dels punts de mira de
qualsevol govern, però molt especialment del govern del qual
vostè té la responsabilitat o la titularitat en el tema de la
joventut. Per tant pens que era necessari fer una referència al Pla
Jove 2008-2010 i donar-li especialment l’enhorabona perquè en
els últims anys sí que és veritat que, d’això, no n’hi havia. Per
tant crec que és important remarcar-ho i també crec que és
important garantir la participació de la joventut en Art Jove,
Xarxa Infojove i altres aspectes. Per tant, en un moment de
recessió econòmica on probablement es necessitar donar suport
i crear xarxa en favor de la joventut perquè aquestes
generacions JASP, o no tan JASP algunes, que s’han anat creant
puguin anar-se introduint dins el que és la xarxa laboral, la
xarxa de la societat civil dia a dia.

Per tant volia remarcar això i animar-lo perquè el
desenvolupament d’aquests pressupostos pugui donar els
objectius polítics que vostè ja va anunciar el dia que va
comparèixer aquí. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Palau per un temps
de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots. Agraïm al Sr.
Conseller i als alts càrrec que l’acompanyen la seva presència
aquí una vegada més, i dir que aquests són els segons
pressupostos que elaboren vostès per a la Conselleria d’Esports
i Joventut. Fa un anys, amb els primers, ens va semblar un
pressupost de transició, un pressupost poc ambiciós, que només
pretenia cobrir els mínims de la conselleria mentre vostès
estaven aterrant, prenien el pols de la situació i decidien per on
i com tirar endavant.

En aquell moment crec que se va notar molt que no sabien
com desembarcar, que arribaven vostès sense cap programa
electoral fet, sense cap planificació, sense tenir uns objectius
clars; de fet ja vàrem remarcar que havien fotocopiat els que hi
havia de la passada legislatura. Ara sí que hi ha una
considerable diferència en aquest sentit, sí que hem trobat uns
objectius propis, i ens semblen bé aquestes propostes que ens
fan, d’entrada; són uns bons encapçalaments, però sí que crec
que hi ha una qüestió en les memòries d’objectius que
m’agradaria puntualitzar.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 31 / 5 de novembre del 2008 573

 

Vostès redacten un paràgraf que voldria llegir, que diu:
“Tradicionalment ni a Espanya ni a les Illes Balears no ha
existit un model esportiu definit; és cert que s’han aconseguit
bons resultats esportius i que existeixen diferents
infraestructures esportives modernes, però ni els resultats ni les
instalAlacions no han estat conseqüència d’una filosofia clara de
treball de les nostres institucions, sinó que s’han aconseguit
resultats gràcies a iniciatives pròpies de diferents nuclis
d’entrenament, o bé s’han construït instalAlacions sense
l’existència d’un pla director que ho reguli. Evidentment ens ha
arribat l’hora de definir i crear aquest propi model”.

Vull pensar i vull creure que vostès es creuen que són el
creadors i els inventors d’aquest nou propi model, com li dic.
Ara el revisarem. D’entrada els encapçalaments dels objectius
no ens semblen malament, però sí que voldríem i li demanam és
que sigui diligents a l’hora d’executar-los, que hi hagi celeritat,
que siguin clars en els comptes i que realment aquest pressupost
i aquest programa d’objectius obtengui els resultats desitjats.

Quant a aquests objectius, malgrat això que he llegit, jo trob
que tampoc no han inventat la pólvora. De fet sí potser hi ha una
bona estructuració quant al contingut, però tampoc no trobam
grans novetats respecte del que s’ha fet els últims anys.

Quant a l’esport escolar, que vostè sempre parla tant
d’esport de base, realment els projectes que té són els mateixos
que es vénen desenvolupant des de fa molts d’anys, no sabem
si és que la persona que ha redactat això no ha contemplat la
seva iniciativa en aquest tema o és que realment en parlam molt
i llavors continuarem fent el que venim fent habitualment, que
tampoc no és que em sembli malament, però bé, no hi ha per
tant.

Esport universitari, esport federat, esport d’elit... En tot això
passa el mateix, trobam que parlen contínuament de creació de
programes d’ajudes, però realment creació res, potser que hi
posem més sous dels que veníem posant habitualment però són
programes que també fa molts d’anys que hi són i fa molts
d’anys que s’executen tal i com vostès els plantegen.

Quant a l’esport d’elit, esperam que continuïn les línies
habituals. Aquí sí que hi ha la qüestió dels jocs olímpics;
apareixia l’any passat; pensen seguir amb aquesta qüestió?,
m’agradaria que ens especificàs com es concretarà un nou pla
de suport als futurs jocs olímpics. 

I després, per la qüestió de regulació de nous decrets, bé, tot
això és el que d’alguna manera ve marcat per la Llei de l’esport,
que recull aquest desplegament que vostès ara hauran de fer.

Quant a instalAlacions esportives, pel que es reflecteix en les
xifres que apareixen en el pressupost, no hi ha res perquè els
doblers que hi ha no donen per fer gran cosa. Vostè ens diu que
sí, que hi ha unes partides que han desbloquejat, que tenen
previsió de fer-les servir, que començaran per les illes menors.
També ens agradaria que ens especificàs una mica més si ja hi
ha projectes en marxa o quina és la idea que tenen per gastar
durant el 2009 aquests sous.

També parla molt habitualment d’optimitzar les
instalAlacions que estan infrautilitzades. A mi m’agradaria saber
quines considera vostè que són les que estan infrautilitzades i
com es durà a terme aquesta optimització i, si té cost econòmic,
quin serà.

I llavors reiterar-li, perquè ja li ho vàrem dir fa un any, que
les instalAlacions del Prínceps d'Espanya i de Calanova, que són
les dues que són titularitat del Govern balear, idò estan a l’illa
de Mallorca; cada any hi fan millores i hi fan inversions, i
reivindicam una vegada més que tenguin certa repercussió, en
la mesura del possible, a les illes menors. Vostès fan aquí
programes de promoció a les escoles, fan nous programes
d’ensenyament de la vela, de la piragua, cursos d’activitats
subaquàtiques... Jo no sé si al llarg del 2008 s’han convidat
colAlegis de les illes menors, però si no és així pensam que seria
el correcte i li demanam que ho tengui en compte per al 2009.

Quant a les xifres, certament el pressupost és una mica
superior al del 2008; la pujada recau sobretot a la Fundació
Illesport, que després en parlaré uns segons. Vull destacar que
és molt evident l’increment de capítol 1, tema de personal; ja
pujava bastant l’any passat, enguany tornar trobar que puja
gairebé 350.000 euros, i no entenem el perquè d’aquesta pujada.
I parlant de personal, aquesta plaça de tècnic d’instalAlacions
esportives tècniques que l’any passat ja s’anunciava, que vostès
la volien crear, veim que torna a sortir en el llista d’objectius;
ens agradaria saber si ja aquesta persona treballa, què fa, si és la
persona que està elaborant el Pla director d’instalAlacions
esportives o no, perquè, no sé, fa un any estava com a
projectada i enguany hi torna a estar, no sabem què ha passat
amb aquesta plaça.

Quant a inversions, ja ho hem dit. El que apareix als
pressupostos ens sembla ridícul. Vostè aquí avui ens ha anunciat
una sortida que sembla més airosa, però de tota manera
reivindicam, no només per al 2009 sinó per a tota la legislatura,
una tendència a invertir més, perquè en el capítol de noves
infraestructures esportives hem vist per (...) els seus objectius,
que li donen una importància molt secundària, que està
diguéssim en el darrer punt dels objectius que vostès es
plantegen i, bé, ens sembla que si certament transcorre tota la
legislatura sense inversions en infraestructures esportives el
balanç serà molt pobre.

A les partides de suport a altres institucions com
ajuntaments i consells, les xifres que presenta vénen
pràcticament congelades, malgrat que vostè hagi parlat avui de
descentralitzar serveis, de descentralitzar ajudes, perquè la
proximitat sempre facilita les coses i és positiva, però això
precisament no ho veim reflectit en les xifres que presenta. 

També esmentar que hi ha quatre consorcis externs en els
quals participa el Govern de les Illes Balears econòmicament,
i assenyalar que no n’hi ha cap dels quatre que pertanyi a les
illes d’Eivissa i Formentera. Només ho deix caure.
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L’Escola Balear de l’Esport té una pujada espectacular. A
mi m’agradaria que avui o quan sigui ens fes un monogràfic
d’aquest tema, ens explicàs un poc com és el funcionament i
què està fent l’escola, perquè com a consorci que és no apareix
el seu pressupost reflectit cap any, no sabem..., o sigui, tenim
moltes dificultats per accedir des de l’oposició al funcionament,
a les activitats i a la feina que està realitzant l’Escola Balear de
l’Esport. Per tant d’alguna manera vist pels grups polítics no
deixa de ser una incògnita. 

Sí destacar com a nota positiva l’increment de les
subvencions als desplaçaments. Ja ho han dit altres grups i
també ens sembla una cosa bona. I preguntar-li una vegada més
-ja li ho vàrem demanar a una compareixença per aquest tema
però...- quines seran les ajudes, les colAlaboracions que tendrà el
Consell Superior d’Esports al llarg d’aquesta legislatura amb el
Govern balear. Vostè ha esmentat que venien 700.000 euros per
fer inversions en tecnificació, que uns anys es gastarien a
Mallorca, uns altres a Eivissa i Formentera i uns altres a
Menorca. I bé, ens agradaria saber si això serà l’únic que
vendrà, si hi ha més qüestions, si s’incrementarà la subvenció
per als desplaçaments a la península, ja sap que nosaltres
sempre remarcam aquesta qüestió. 

I per fer un apunt especial a la Fundació Illesport, destacar
la pujada que fa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Palau, vagi acabant així com pugui.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Un minut més, Sra. Presidenta, si em deixa. El capítol 1 de
personal puja moltíssim. Vull remarcar que quan governava el
Partit Popular la Fundació Illesport funcionava amb 7 persones,
ara en tenen 13. Vostès expliquen aquí que aquesta pujada es
deu que s’havien d’elaborar els nous criteris per donar les
subvencions. Bé, els criteris ja estan elaborats, els hem demanat
que hi fessin modificacions, però jo no sé si és necessària
aquesta duplicació de personal que pràcticament és el doble,
simplement per refer aquests criteris d’Illesport. 

I també en el capítol 2 de despesa corrent, destacar que el
99% d’aquest capítol, que és 1.300.000 se’n va a publicitat i a
propaganda. Vostè ens diu que d’aquesta part també es fan els
contractes de patrocini d’esportistes. M’agradaria que concretés
una mica més aquesta qüestió. I quant els ingressos que té la
Fundació Illesport vull destacar la baixa d’ingressos que vostès
preveuen, és molt notable, i per què es produeix aquesta
baixada?

I si em permeten, dos cèntims de joventut. M’agradaria que
expliqués un poc més les funcions de l’Institut Balear de la
Joventut, perquè una vegada que s’han transferit les
competències a dos consells insulars, no sabem si té massa
sentit ara posar en marxa aquest institut. També li vull demanar
quan està prevista la cessió de les competències al Consell de
Mallorca. Cal remarcar que en el capítol 4 les transferències a
les corporacions locals baixen estrepitosament, de 100.000
euros passam a 1.000, no sabem si això és una errada, però si
realment vol ajudar els ajuntaments i consells, aquests 1.000

euros no donaran per moltes coses. També es congela
l’assignació al Consell de la Joventut. 

Quant al programa de suport a joves emprenedors ens
agradaria saber exactament quines són les partides que s’hi
destinaran. Baixen les inversions del capítol 6. Com afectarà
això la construcció dels nous casals de joves, se suposa que han
d’ajudar als ajuntaments a fer aquesta funció. Com
desenvoluparà el Pla Jove, a través de quina partida. I la
Secretaria General, partida 22706, a què destinarà aquests
360.000 euros d’estudis i treballs tècnics? Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Té la paraula ara el Sr. Conseller en torn
de rèplica per un temps ilAlimitat.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, intentaré contestar tots els seus plantejaments. Jo li don les
gràcies per endavant pel to de les seves intervencions. Bé, com
jo he dit abans el que hem intentat fer és, en funció d’allò que
realment hem fet aquest any, reflectir allò que necessitarem per
als propers anys. En cap moment no hem volgut..., com que
l’any passat va estar malament en (...) a tresoreria, el que volem
tenir clar és què necessitam per no tenir els problemes de mal de
ventre que tenim a final de mes qualque vegada perquè no
podem pagar o perquè ens falten doblers per pagar el personal.

L’Institut Balear de la Joventut que m’han demanat com a
primera cosa i el Pla Jove. L’Institut Balear de la Joventut és
precisament l’òrgan que executa el Pla Jove. O sigui, el Pla Jove
es desenvolupa a través de l’Institut Balear de la Joventut. El
Pla Jove el que recull són totes les activitats... El que hem de
pensar primer de tot és què és la Direcció General de Joventut,
maldament nosaltres facem un seguit d’activitats en joventut, tot
el Govern alhora fa accions en matèria de joventut. Podem
recordar les ajudes a l’habitatge que dóna el conseller
Carbonero o el que es fa des de Treball per facilitar l’accés al
treball, donar beques i altres coses als joves. Per tant, això no ho
estam fent nosaltres, però sí que ho fa el Govern. I allò que
intenta el Pla Jove és recollir totes aquestes coses, totes aquestes
actuacions que es fan, en funció d’unes necessitats que s’han
detectat i que es revisen anualment, per donar sortida a tota la
problemàtica del món juvenil o a totes les necessitats del món
juvenil.

Per tant, el Pla Jove el que intenta és per un costat confrontar
un estudi d’aquesta realitat amb unes solucions que s’han
d’executar, moltes vegades des de la mateixa Direcció General
de Joventut, com també de la resta de les conselleries. Per tant,
a posta hi ha una primera part que és el que fa l’Institut Balear
de la Joventut i és el tema d’estudiar aquesta realitat. Amb el
(...) el que intentarem és arribar a un baròmetre anual del que
puguem fer, del que significa o quina és la foto d’aquest any del
món juvenil. Després, a través de la Universitat, també s’estan
pactant distints estudis més concrets i molt més transversals. I
a nivell d’aquests acords amb aquestes fundacions i taules
rodones que ja s’han posat en marxa, allà on s’ajunten
especialistes de cadascuna de les matèries. 
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La primera que s’ha fet ha estat sobre el món de les drogues.
Allò que es fa és fer una anàlisi molt més detallada d’un
problema en concret. Llavors això són tres vies d’informació
que òbviament ampliaran el Pla Jove quant a la informació que
es mogui sobre els joves. I a partir d’aquí s’enviaran els
informes a cada una de les conselleries perquè tenguin
coneixement de quins són els problemes que tenen els joves.
Òbviament si hi ha un problema de drogoaddicció és molt
important que Educació ho sàpiga, és molt important que
Sanitat ho sàpiga i és molt important que nosaltres ho sapiguem.
No totes les mesures sortiran de la Direcció General de
Joventut. Tant la consellera d’Educació, com el conseller de
Sanitat estan fent projectes molt importants en aquest sentit. Per
tant, és bo. Llavors nosaltres el que farem serà, després de totes
aquestes propostes que ells fan, o de totes aquestes accions,
recollir-les en el Pla Jove per aglutinar tot això. A posta hi ha
una Comissió Interdepartamental que es reuneix amb totes les
conselleries per intentar aglutinar-ho.

Després s’ha d’informar els joves de totes aquestes
oportunitats que tenen, o de totes aquestes solucions que el
Govern dóna, o de totes aquestes recomanacions que els
professionals experts en la matèria fan per poder superar un
problema, per no tenir un problema o per tenir una oportunitat
major. Llavors aquesta és la segona part de l’Institut Balear de
la Joventut. I el tercer és fer feina precisament perquè part de les
necessitats que plantegen els joves d’avui en dia, els que tenen
un baix poder adquisitiu, és intentar, a través del Govern,
aglutinar un seguit d’ofertes dins del sectors privats, que amb la
targeta de joventut, o a través de la Direcció General de
Joventut puguin accedir d’una manera molt més barata, amb un
descompte, a un preu assequible per als joves. Com que no els
podem donar doblers, el que feim és que els seus doblers
valguin més gràcies a aquest descompte. I aquesta és la tercera
àrea que fa l’Institut Balear de la Joventut.

Després la partida del Consell de la Joventut. Nosaltres en
el Consell de la Joventut..., ahir vaig parlar amb el representant
del BLOC sobre aquest tema i per un costat nosaltres mantenim
la partida, de la qual hi ha uns doblers que van a un lloguer. I la
nostra idea és oferir-li dues possibilitats, en funció d’allò que
ells millor triïn per poder tenir unes oficines. Jo crec que el
millor seria que tenguessin unes oficines en el Palma Arena, allà
on volem posar moltes federacions, amb uns serveis comuns i
que ells també ho podrien tenir. L’avantatge d’això és que quan
qualcú vengués aquí amb cotxe, el desplaçament és molt més
fàcil, té molt més accés, a través del pàrking, la proximitat que
té a la via de cintura, etc. Llavors d’aquesta manera també els
ajudam, no és que estigui congelat, és que ho hem congelat
quasi tot. No hem pujat res, el que passa és que després donam
aquesta sortida i ells tenen un seguit d’avantatges que fa que no
hagin de tirar dels seus doblers.

Quant a les competències a nivell de l’esport. Jo per un
costat tenc competències a nivell..., l’esport pens dir que hi ha
la part de tecnificació i la part d’alta competició d’elit. Després
hi ha l’esport normal, popular. I després hi ha l’esport base. Bé,
realment aquest govern, aquesta conselleria té una gran part de
pes de les seves competències a nivell de l’esport d’elit.
L’esport base ja és menor, perquè ja són dels consells i són els
consells els que han de desenvolupar l’esport i òbviament
l’esport més popular és l’esport majoritàriament municipal. A
posta hi ha les institucions municipals de l’esport a cada un dels
municipis. Nosaltres hem de donar-los suport, però nosaltres el
que no hem de fer és destinar excessius doblers a competències
que no són les nostres. Hem de donar més solució a les
competències que sí són nostres. 

Nosaltres amb aquests doblers que ens han d’aportar, 5
milions d’aquests doblers pensam que firmar plurianuals amb
l’illa de Formentera per 500.000 euros, firmar plurianuals amb
l’illa d’Eivissa per 1 milió d’euros, o sigui, 1 milió d’euros
anual, 1 milió d’euros a l’illa de Menorca i 2,5 milions per a
l’illa de Mallorca, més o manco és una relació de població; a
Mallorca hi ha la meitat i firmar un plurianual per a 6-7 anys. La
idea és que no siguem nosaltres els que anem a Formentera, a
Eivissa, o a Menorca a dir allò que han de fer. Jo puc fer un bon
projecte pensant de fer un pavelló multifuncional, mancomunat,
etc., a l’illa de Menorca o a l’illa d’Eivissa i després que ens
diguin que, mirin, això ja ho tenim solucionat, el que volem és
fer això. Per tant, jo crec que el millor amb els consells de
Menorca, Eivissa i Formentera, és demanar-los en què volen
invertir i ja que allà hi ha un conseller d’Esports a cadascuna de
les illes, que el conseller d’Esports ens ajudi a executar on vol
executar les obres i passar els doblers amb ells. Jo crec que és
allò que em varen demanar, em varen demanar que féssim
esport de proximitat i qui millor ho sap són els que viuen allà i
el responsable de l’esport d’aquell costat.

Òbviament nosaltres hem de vigilar que tenim una part
d’esport d’alta competició, d’esport d’elit que li hem de donar
abast amb aquestes instalAlacions i ells a la vegada, miraran per
l’esport que han de donar. Jo crec que d’aquesta manera se
cercarà una solució més equilibrada. A les illes on faltin
instalAlacions per competir a nivell d’elit, òbviament aniran més
cap allà, que era allò que em deia el Sr. Costa a Eivissa. I a illes,
com Mallorca, la competició de l’esport d’elit, la instalAlació
està molt més coberta i tal vegada anam cap a un altre tipus
d’instalAlació esportiva. Però bé, jo crec que les necessitats
s’hauran de desenvolupar en funció de la política que s’hagi
d’aplicar a cada una de les illes. I a posta hem optat per fer-ho
d’aquesta manera.

Bé, sobre el tema dels desplaçaments, és una cosa amb què
s’insisteix molt. L’any passat hi havia pressupostat 1.300.000 a
desplaçaments entre illes. Aquesta era una cosa sempre
insuficient, que al final el que feia era deixar un problema a les
agències de viatges perquè no es pagava fins al pressupost
següent i la cosa anava (...). Fins que nosaltres vàrem trobar un
deute de 850.000 euros que enguany, gràcies a l’esforç del
capítol 2 on hem anat baixat actuacions, ho podrem pagar i
liquidar. Per a l’any que ve ja hem pressupostat 2 milions
d’euros, més 500.000 més per a desplaçaments a la península.
Però a més, nosaltres no només pagam això per desplaçament.
Quan donam les ajudes als clubs, els donam doblers per a
desplaçaments, quan donam doblers a les federacions, els
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donam doblers per a desplaçaments, quan donam doblers als
centres de tecnificació, donam doblers per a desplaçaments;
quan pagam el campionat d’Espanya universitari, donam
doblers per a desplaçaments; quan pagam el campionat
d’Espanya escolar, pagam tots els desplaçaments; quan pagam
les finals dels jocs escolars, pagam desplaçaments. 

És a dir, els desplaçaments se’n duen molts dels doblers que
donam. Així i tot, nosaltres també estam intentant arribar a
acords amb companyies aèries, companyies de lloguer de cotxes
perquè ens facin oferta, ens donen més descompte. D’aquesta
manera, si nosaltres hem augmentat els doblers i, a més, hi ha
més descompte per l’altre costat, els doblers encara seran molt
més fructífers. Una de les coses que estam fent i que ens ha
donat molt bons resultats, és que hem negociat molt els costs
d’allò que hem fet enguany. És a dir, un campionat d’Espanya
que ens podia costar 30 o 40.000 euros de la manera tradicional
que es feia, a base d’implicar-nos nosaltres i demanar-los..., a
posta hi ha un increment d’Illesport, perquè hi ha tècnics que es
dediquen a això i que amb la feina que ja han fet enguany, hem
cobert de sobres el sou de dos anys. El campionat d’Espanya de
natació ens ha costat 8.700 euros. El campionat d’Espanya de
natació de discapacitats, 7.100. El campionat de gimnàstica,
1.500. El campionat d’Espanya de salts de natació, 3.200. Hem
passat d’una final de Balears de jocs escolars, que ens va costar
240.000 euros, a 187.000 euros. 

Un exemple d’un campionat d’Espanya de ciclisme que ens
va costar l’any 2007, 18.000 euros més 25.000 euros per dos
conceptes, enguany ens ha costat 16.000 euros, l’hem reduït en
27.000 euros, per què? Perquè allò que hem fet ha estat política
de dir: “tu què necessites? Jo necessit això i vull que m’ho
paguis. Això ho assumirem nosaltres directament”, perquè
tenim material, perquè tenim tècnics que són més eficients
perquè tenen més experiència i perquè nosaltres també podem
demanar favors a les federacions o empreses pel tema de la
política d’acords. Llogar un equip de so, el llogues una vegada,
et costa una cosa, si el llogues 20 vegades, sempre li pot
demanar que de les 20 te’n regali tres o quatre. Llavors què
passa? D’aquesta manera el que feim és baixar els preus i ficar
dues o tres persones que s’encarreguen d’això i ens va bé,
perquè hem pogut fer el mateix amb molt menys doblers. A
posta hem estalviat.

Jo el que vull dir amb això de l’estalvi és que quan nosaltres
vàrem dir que necessitàvem 15 milions d’euros, ens han donat
6 milions i busques. Nosaltres vàrem demanar 15.639.000 euros
i actualment aquest deute, aquesta (...) ja la tenim reduïda a
6.468 euros. Què passa? Com hem fet això? Per un costat ens
han donat 6.900.000 euros des d’Economia i els altres 4 milions
ha estat a base de reduir-ho d’aquesta manera. Hem baixat en
gestió de renegociació de contractes. En neteja i (...) hem passat
de 485.000 euros, renegociant tots els contractes i posant-ho tot
a un mateix capítol, a un concurs que hem fet nou, a 228.000
euros. De seguretat hem passat de 490.000 euros a 289.000
euros i això ho han fet aquestes persones que ens han ajudat a
baixar. Moltes vegades invertir en capital humà, si el capital
humà fa la feina ben feta, fa que també puguis baixar. Llavors
aquests estan a la fundació en part.

Per seguir l’ordre que m’han demanat. La discriminació
positiva. Enguany el que hem fet ha estat igualar les ajudes, els
homes cobren el mateix que les dones. Per a l’any que ve o per
a l’altre ja estudiarem si això signifiquen més doblers. Si tenim
aquesta capacitat podem discriminar positivament a favor de
fomentar l’esport femení, sobretot dels estudis que jo vaig veure
del que està passant en el sector femení, o del nou masclisme
que hi ha a l’edat de 14 i 16 anys, comença a ser bastant
preocupant, la nova forma de masclisme que s’està
desenvolupant, segons un informe que em varen mostrar per
damunt. Es tracta de fer alguna cosa d’aquestes. Jo estic
d’acord, però almanco enguany ja hem igualat les ajudes.

Bé, el tema de Calvià, Marratxí, els consorcis. Són els
consorcis que jo vaig trobar, són consorcis per desenvolupar
instalAlacions, no n’hi ha cap a l’illa d’Eivissa. Jo a l’illa
d’Eivissa el que donaré serà un consorci gros... Els altres són els
que jo m’he trobat, he trobat el de Maó, el de Ciutadella, el de
Marratxí i el de Calvià. El batle de Calvià ja ens ha dit que ho
vol deixar, diu que no li interessa i que ho fan ells tots sols i ens
ha demanat la dissolució. Nosaltres l’hem passada als nostres
serveis jurídics i que ens diguin si això es pot fer o no, si es pot
fer no hi haurà cap problema i l’anulAlarem, quasi està acabat.

El tema de Marratxí, bé jo m’ho vaig trobar, és un plurianual
i el seguim igual com el de Ciutadella i el de Maó. Jo crec que
en lloc de firmar amb cada un dels ajuntaments, si donam la
partida grossa als consells, aquests ja poden manejar això de
manera..., perquè així completam el nostre pla d’instalAlacions...,
o sigui complementam els nostres recursos amb els seus
recursos i d’aquesta manera el que feim és optimitzar la seva
despesa. Ells poden destinar dels nostres doblers un 20% a una
ciutat i un 80% a l’altra i dels seus doblers fer-ho a l’inrevés i
compensa, en funció del que necessiten o en funció del que
tenguin pactat. A posta nosaltres hem agafat la via dels consells,
els consells solen tenir el Pla d’obres i serveis que fa que moltes
vegades siguin complementaris. I allò que nosaltres volem fer
és agrupar-ho tot perquè no es perdin els doblers per les
bardisses, per dir-ho de qualque manera.

Bé, el problema que tenim amb el Palma Arena és que així
com està constituït i no tenguem el final d’obra, no tenguem els
problemes que tenim de cessió de l’ús dels terrenys allà on està
edificat, etc., no ho podem constituir i això és una cosa tècnica
que m’han explicat, però ho dic de memòria, supòs que diré
qualque errada, no la podem constituir com un compte dins el
nostre pressupost de la conselleria, per què? Perquè és un
consorci que està format en tres i nosaltres sempre l’hem de
passar a ells. Aquest consorci a més no depèn directament de
secretaria, sinó que depèn d’Illesport. I a la vegada Illesport rep
els doblers de capítol 4 de la Direcció General d’Esports. I
després, clar, la Direcció General d’Esports té un compte que va
cap a Illesport, i Illesport té un compte que va cap al consorci de
construcció del Palma Arena. I el consorci de construcció del
Palma Arena té un seguit d’aportacions també de l’ajuntament
i del consell. Amb tot el rebombori que hi ha hagut i tot el
problema que hi ha hagut..., allò que estava escrit a un contracte
inicial, no té res a veure amb la realitat que ens hem trobat. A
posta sempre estam intentant passar doblers, hi ha molta
despesa que l’assumim directament des de la Secretaria General,
quan la conselleria vagi allà, molta despesa global del Palma
Arena la pagarà secretaria, i per què? Perquè estam allà, la
neteja serà la mateixa per a tots, la seguretat serà la mateixa per
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a tots, l’electricitat serà la mateixa per a tots. Llavors no està
constituït com una unitat independent, però sí a nivell de gestió
de despesa, si anam tots allà bàsicament serà la conselleria.
Òbviament amb el factor de (...), però no ho sabrem fins que
arribem allà. No sabrem quan estigui a ple rendiment el que
consumirà.

Per què no hi ha una partida en el Palma Arena de reforma?
La reforma perquè hi vagi la conselleria ja està dins d’aquest
pressupost, ja són doblers que ens ha passat..., nosaltres el
vàrem avançar..., crec que ja ens ho ha passat Economia.
Aquests doblers a més, són 600.000 euros, es va fer el concurs
ja fa temps, aquests cinc mesos que han passat els ajuntam amb
doblers que tenim, gràcies a l’estalvi els tenim i ens servirà per
pagar els entre illes que (...) dins la roda, serà amb aquests
doblers. Això és perquè no hi ha doblers.

Les reformes. Encara no tenim el final d’obra perquè no està
acabat del tot i encara hi ha coses, les presses d’inauguració o
pels defectes que han sortit a continuació, la pròpia UTE ho està
arreglant de forma gratuïta. I fa un any que fan feina de manera
gratuïta. Això va ser una de les nostres argumentacions quan
vàrem xerrar amb Fiscalia per desbloquejar aquests 20 milions
d’euros, ells tenen una voluntat d’ajudar-nos i ens estan ajudant
i no se n’han anat. A més, hi ha el 4% de l’obra licitada de
garantia. Allò que jo no faré serà pressupostar doblers d’una
obra nova. L’obra nova ja la pagarem de la garantia en tot cas.
I a més, amb la voluntat que han demostrat de colAlaborar i
ajudar sense cap problema a més, han arreglat banys, tubs, ho
han arreglat tot, han canviat moquetes, quan va ploure tant fa un
any, hi va haver filtracions per tot, ho han arreglat tot. També
vull donar les gràcies a la UTE Melchor Mascaró i FCC. I
aposta hi ha una partida (...) perquè segueixen fent-hi feina de
manera gratuïta perquè som conscient que l’obra s’ha d’acabar
totalment.

Bé, l’evolució dels pressuposts..., jo no sé si m’ho demanen
a nivell genèric o perquè els doni un seguit de dades que han
anat canviant d’un lloc a un altre. L’any 2005..., pensin que
abans la conselleria estava integrada dins una altra conselleria
i hi havia dues direccions generals, Esports i Joventut. I no tenia
conselleria. Jo vull dir que l’any 2005 la suma d’aquestes dues
direccions generals era de 19.000 euros; l’any 2006, 22.000
euros; l’any 2007, 24.000 euros; l’any 2008, 26,6 milions
d’euros; i l’any 2009, 37,5 milions d’euros. També vull dir que
dels 25,8 milions d’euros hi havia, d’impagaments de caràcter
ordinari, 19.741.000 euros, a part del deute d’inversions. A
posta nosaltres sempre hem dit que els 26,8 que s’havien
pressupostat tenien un problema i és que hi havia aquest deute
heretat. Si hi havia un deute heretat que constantment
augmentava, és que el pressupost estava mal consignat.
Enguany quan puja aquest pressupost el que fa és ajustar el
pressupost a la realitat i el gran avantatge és que ens evitarà
tensions de tresoreria a nosaltres i sobretot a clubs, federacions,
esportistes i personal que sabran que les coses seran més fàcils
de dur perquè aquesta vegada ja hi ha els doblers consignats. No
com l’any passat que ens vàrem trobar allò que vàrem trobar,
que també és normal, perquè, clar, tu separes una conselleria i
moltes vegades, així com nosaltres hem passat doblers de
secretaria general, jo supòs que també la conselleria passava
doblers de Presidència directament i clar, això no estava
pressupostat, venien doblers també a través d’Illesport, venien
doblers d’Interior perquè hi ha molts d’aquests consorcis que no

els pagàvem nosaltres sinó que vénen d’Interior, i clar, això no
estava consignat fins que ho vàrem trobar i totes aquestes coses
produïen un desajust en el pressupost que enguany està arreglat.

Bé, quant a conviure l’esport d’elit o no criminalitzar
l’esport d’elit. Precisament jo no som el més adequat per
criminalitzar l’esport d’elit, per què? Perquè ho he estat i a més
estic molt orgullós d’haver representat aquesta comunitat a
competicions internacionals i d'altres. El que passa és que la
nostra filosofia és no tocar l’esport d’elit, igual que no tocar
l’esport base. Les nostres ajudes..., no és que diguin que no
donam doblers a l’esport d’elit i sí donam doblers a l’esport de
base, no, simplement deim que si hi ha un factor o hi ha una
orientació, si s’ha d’afavorir qualcú, que s’afavoreixin més els
equips que també tenen esport de base. O sigui, si hi ha 3
pessetes i n’he de donar una i una, l’altra a qui la donam? Miri,
li donam a qui té categories inferiors, per què? També és normal
que sigui així. 

Hi ha un exemple molt fàcil, vostès imaginin-se que jo don
100 euros a dos equips, i aquests dos equips s’enfronten entre
ells, aquests dos equips diuen que el Govern no decanta la
competició cap a ningú perquè els ha donat el mateix i la gestió
de cada un serà. Però si un té 10 equips de base i l’altre en té
20..., jo no sé què pot valer un equip d’elit, posem que sigui un
euro, estam xerrant de 100 euros, un dedica 20 euros a les seves
categories inferiors i l’altre n'hi dedica 10. Què passa, que al seu
equip d’elit un n’hi dedica 80 i l’altre n’hi dedica 90 i aquí
nosaltres sí estam desequilibrant la competició. Per què? Perquè
hi ha una feina social d’esport base de complementar l’educació
dels nostres fills, que jo no en tenc, però bé el dia que en tengui
supòs que també (...), que hi ha una gent que sí l’està cobrint i
hi ha una gent que no l’està cobrint. Llavors, és normal que es
compensi. Per què? Perquè els dos equips dediquin exactament
el mateix a l’equip d’elit. L’equip que rep menys, perquè té
menys equips inferiors, en el moment en què tengui més equips
inferiors se li puja la dotació i se’l compensa i això és perquè els
criteris estan (...), no és que dimonitzi l’esport d’alta competició
a favor de l’esport base, sinó que cerca un equilibri entre dos
esports perquè no podem arribar a situacions com les que hem
arribat aquest any, que tenim el campió d’un esport a nivell
absolut masculí, que tenim el segon classificat d’un esport
absolut a nivell femení i hem tengut problemes per fer la final
del campionat de Balears cadet perquè no hi ha equips inferiors.
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Llavors, què ens passa? Idò que això, si anam amb aquesta
senda o de qualque manera no posam el fre i pensam que hem
de cercar un equilibri podem arribar a dues coses, o que només
farem esport de base i aquí no n’hi haurà cap que ens representi
a nivell internacional o que tenguem esport d’alta competició al
futur o per l’altre costat que (..) tot l’esport d’elit i que no
tenguem esport de base i al final, haurem de seguir fixant gent
de fora perquè nosaltres no pujam ningú.

Nosaltres amb els criteris cercam aquesta ajuda i amb el
repartiment cada vegada que feim alguna cosa cercam aquest
equilibri, però no estam dimonitzant ningú, el que feim és que
tenguem present i tenguem futur -per dir-ho de qualque manera.

Bé, el Centre de tecnificació (...) i entrenament, com més
elevada és la competició, o sigui, com més alt és el nivell
d’entrenament -diguem- més específic i més aïllats han d’estar
per dir-ho de qualque manera. Per això, amb el model, que és
que nosaltres deim, no hi ha un model per a cada federació, cada
club, cada entrenador es troba que a ell li donen uns recursos i
ell se cerca la vida amb els recursos. Hi ha entrenadors i hi ha
esports en què és molt fàcil. L’atletisme, amb un entrenador i
unes sabatilles enmig del camp, entrenes. Ara, el tir amb arc té
més problemes perquè com passi qualcú per allà i mira que és
relativament fàcil, però si ja te’n vas a natació, salts de trampolí
o te’n vas a piragüisme idò ja te tornes com a boig, no? 

Per això, el que nosaltres hem de crear és un model que
abasti precisament formació d’entrenadors, tant a nivell de
titulació bàsica com a nivell de -diguem- manteniment de
màster o diguem d’actualitzacions hem de tenir molt en compte
els programes de tecnificació, hem de tenir molt en compte les
instalAlacions i hem de tenir molt en compte el suport
biomecànic o de tot el que hi ha devora. Si no tenim aquestes
quatre coses, no podem tenir mai un model. 

Si vos fixau, he presentat el desenvolupament de la nostra
conselleria, precisament amb aquests quatre models, amb
aquestes quatre línies que aplicades a cada un dels (...) de
desenvolupament d’un esportista i del retorn d’un esportista,
donarà un model de desenvolupament i això és el que hem fet.
No és que nosaltres arribàssim aquí sense un model, és que
tenim un model, tant el director general d’Esports, com jo, com
la meitat dels tècnics que hi ha venim d’una carrera de Ciències
de l’Educació Física, de l’esport, ens hem format en això,
qualque cosa sabem, a més, jo tenc un màster i la suficiència
investigadora en temes de gestió esportiva i desenvolupament
esportiu, i sigui, que sí que tenim un model. El que passa és que
si tu arribes i no saps el que hi ha és molt difícil intentar anar
cap a un costat. És veritat, hi ha moltes coses, crec que el 60 o
el 70% de les coses estan damunt el paper, el que passa és que
moltes vegada falla la coordinació. No és el mateix tenir tots els
elements d’un (...) que tenia el (...), perquè hi ha un procés, no?,
i això és el procés que feim i això és el que es reflecteix en
aquest pressupost. 

En aquest pressupost s’han mogut molt les xifres d’un lloc
a l’altre i s’han plantejat molts de conceptes, aquests conceptes
s’han plantejat i aquestes xifres s’han mogut precisament per
cercar aquest grau de coordinació entre tot. Aquests quatre
elements, que nosaltres consideram bàsics per al
desenvolupament de l’esport, són quatre elements amb cinc
categories d’edat: iniciació, captació, nivell 1 i nivell 2, i nivell
d’equip nacional. El nivell equip nacional és el programa que
vàrem fer dels olímpics que enguany com que no hi ha jocs
olímpics serà la cúspide, no?, aquest cinquè nivell. 

Per això, a més, tenim els entrenadors, nosaltres des d’aquí
tenim un avantatge i és que a aquestes illes tenim molts dels
millors entrenadors d’Espanya, de fet molts han anat com a
tècnic als jocs olímpics, per això, els vàrem fer un
reconeixement el dia de... del reconeixement tant als olímpics,
com als paraolímpics. De fet, hi ha molts d’entrenadors que els
cars, que (...) volen endur-se’ls, hi ha moltes seleccions
nacionals que el que intenten és captar els nostres entrenadors
i no d’Espanya, sinó de fora. Llavors, què passa? Que el que
intentam és que ells dissenyin aquest model i quedin aquí. I no
només gent de Mallorca, a Formentera hi ha Asier que
possiblement tota la tecnificació de vela lleugera la volem
dedicar cap a ell, per això, volem firmar un conveni amb
Formentera de 500.000 euros. Crec que part d’això anirà cap
allà.

Ampliar l’alberg, reformar l’alberg o emprar part de l’alberg
com a centre de residència pot ser una de les solucions, però bé,
en volem parlar amb Asier i ho volem parlar amb el Sr. Ferrer
perquè són els que més ho han de gestionar i ho parlarem amb
ells i mirarem cap a aquestes coses. 

A Eivissa també, tenim Carles i tenim Toni -perdonau, és
que com els dos els conec fa molt de temps-, Carlos Morillo i
Toni Roig són dos grans entrenadors, tots dos han tengut
esportistes als jocs olímpics, llavors, per què no comptar amb
ells i que siguin ells els que decideixin? Idò, ells també
formaran part d’aquesta comissió que desenvoluparà tant el
model, com ens ajudaran a veure on destinam els doblers.

Bé, quant a les ajudes, és clar, una de les coses són les
ajudes econòmiques que nosaltres volem desenvolupar, però el
que hem de fer és dotar un programa, un mapa que ajudi des que
un esportista comença i al final, fins que un esportista d’alta
competició torna de la competició, que una persona major que
vol tenir un programa de senectut ho pugui fer, que els
esportistes de veterans puguin fer les seves competicions, que
la gent que vulgui participar a competicions populars per a
veterans tenguin les competicions a les Illes Balears. O sigui, el
programa que hem desenvolupat és un programa que, com és
una base molt ampla, les ajudes, i es van dividint en tots els
tipus d’esports que van apareixent. És clar, al final tenim molts
d’esports. 

Òbviament l’esport d’elit està per aquí, l’esport d’elit de
veterans està just damunt, hem hagut de crear un mapa amb
criteris per repartir els doblers cercant l’equilibri entre tots,
entre tot el territori perquè és un problema que tenim, que estan
separats, que cobreixi totes aquestes necessitats. I això ha estat
una feinada. 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 31 / 5 de novembre del 2008 579

 

Vaig ensenyar contractes privats per aquí que els havien fet
amb equips... jo estava en contra que això es fes, llavors, és el
que intentam, fer tot aquest mapa d’ajudes. Llavors, sí que hi
havia ajudes, però nosaltres volem desenvolupar un mapa
d’ajudes que cobreixi el màxim possible de l’aspecte, òbviament
no ho cobrirem tot perquè no, però el màxim, i que sigui -
diguem- el menys perjudicial per les característiques
demogràfiques que tenim. Per això, tota la feinada que hem
hagut de fer, no és fàcil. L’altre dia a les ajudes, vaig ensenyar
com s’havia fet per saber com es comptava el que costava un
desplaçament de Menorca, de Formentera, de Mallorca i
d’Eivissa a Madrid i venien de molts de llocs distints i venien de
mirar moltes factures i de posar-nos en contacte amb moltes
companyies aèries i sumant tots els bitllets que ens havien donat
i cercant la mitjana de tot i així ho vàrem fer i això significa
feina i no és feina d’un dia, és feina de molt de temps.

Bé, què ens passa? Nosaltres vàrem posar un responsable
d’instalAlacions que ja fa feina, que és el responsable
d’instalAlacions. Consideram que és necessari. Per què? Perquè
al final ens trobam que tenim Palma Arena, Centre de
tecnificació de Manacor, Cala Nova, Príncipes, que tenim els
quatre consorcis, que tenim el Programa d’instalAlacions que
hem de posar en marxa i al final, mai no et quadra res perquè no
hi ha un moment en què es consolidi tota la despesa de tot i,
diguem, anem a gestionar això d’una manera d’acord, sempre
ens passa que ens han deixat de (...) per allà, perquè ningú no hi
ha estat darrera i al final tot cau damunt el director general i el
director general, al final, es converteix amb el gestor de totes les
instalAlacions. 

Llavors, crec que si desenvolupam tantes instalAlacions i si
tenim tantes instalAlacions hem de tenir un responsable dins la
conselleria d’instalAlacions, però no un responsable polític, és
una plaça de funcionari que s’ha creat i que ha concursat...

Bé, em diu que la publicitat i la propaganda les hem pujades.
Li diré les dades reals d’execució del que suposa publicitat. La
Secretaria General passa de 124.742 a 25.000 euros, la Direcció
General de Joventut de 12.000 a 999 i la Direcció General
d’Esports de 89.000 a 0, aquesta ha estat l’execució real,
d’enguany, de publicitat. Hem baixat 213.000 euros l’execució
de publicitat en el pressupost dels 2008... ColAlocant la mateixa,
però després nosaltres en feim poqueta, bàsicament li podem dir
que tot això està per pagar salutacions i gràcies i tot això als
olímpics quan treien les medalles, que sortien a tots els diaris,
i per pagar els concursos que hem de treure i que moltes
vegades es publiciten i més, però bé, hem passat de 245.709
euros en publicitat a una execució real a dia d’avui de 32.000
euros. Crec que acusar-nos que pujam la publicitat és... amb les
dades reals, no és així.

Bé, les aportacions o els ingressos propis d’Illesport baixen
perquè no hi ha patrocinadors, tothom té el problema que s’està
perdent el patrocinador i a nosaltres ens passa el mateix, les
empreses retallen primer de tot les despeses amb publicitat i
patrocinis i és clar, esport que tenia ingressos extres de
patrocinadors i altres, els retallen. També és veritat que al 2007
es va fer, es va retallar les superfícies i jo supòs que es
pressupostaven també ingressos per la venda d’aquests drets, és
clar en el moment que nosaltres no feim (...) tampoc no podem
pressupostar una cosa que no podem vendre. 

Hem deia que les ajudes a les corporacions locals baixen.
Trob, el que vos vaig a dir és el que tenim pressupostat quant
a... miri, nosaltres les ajudes al consell insular perquè  les
gestioni, li firmarem 150.000 euros, a Menorca 100.000, a
Eivissa 100.000 i a Formentera 40.000, a part de tots els
convenis que tenim firmats d’ajuda, els convenis de
desenvolupament d’aquest esport o sigui, els convenis que
tenim, n’hi ha algun que són d’hàbits saludables i altres, aquests
els mantenim, però a part li donam això i els signam amb els
consells, per què?, idò perquè ells puguin fer la política de
proximitat que em vareu demanar que féssim. Llavors també ho
incorporam aquí dins.

El tema dels joves. No podíem fer inversions en tot, no hem
previst fer massa inversions en matèria de joventut, específica
de casals de joves, perquè que jo sàpiga les inversions en
matèria d’esports també s’empren per a joves, on es faci un
poliesportiu cobert no només es farà esport es faran moltíssimes
de coses allà dins i possiblement es faran coses per als joves. 

Llavors li hem de donar prioritat i la gran demanda sempre
ha estat cap a instalAlacions esportives perquè són
multifuncionals, ara ja no hi ha instalAlacions únicament i
exclusivament d’àmbit esportiu, ara són d’àmbit social, educatiu
i esportiu i aposta les hem enviat cap allà. Un poliesportiu que
es faci a qualque lloc, pot ser perfectament un casal de joves o
es pot fer allà totes les activitats d’espai que es vulgui, sobre tot
si és un M3 o un M4, que es pot tancar amb les cortines, el cap
de setmana no només es juga a això. Llavors, entre tenir pocs
doblers i entre posar en un lloc i en un altre, idò... De totes
maneres, per això, a més, la intenció és pactar amb els consells,
si hi ha qualque consell que em diu “mira,... és que el Consell
de Formentera, que en lloc del plurianual de 500.000 euros
anuals, tot en esport, idò jo dedicaré 300 en esports i 200 en un
altre lloc”, idò per nosaltres encantats, però no volem ser
nosaltres. 

Per això donam la possibilitat que siguin els consells, que
tenen les competències de joventut, nosaltres no les tenim, ja les
hem transferides i falten les de Mallorca. Hi ha un programa, no
sé exactament com és, però està definit a un programa de
transferències que el Sr. Albert Moragues va presentar i
nosaltres respectarem el programa que va sortir. 

Supòs que ja he contestat d’una manera extensa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller, correspondria un torn de rèplica per
part dels grups parlamentaris que vulguin intervenir. Sr. Alorda,
té la paraula.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. Conseller per aquesta extensa explicació, només
un apunt, donam ple suport, ja que ha comentat la nostra
conversa, que el Consell General de Joventut passi al Palma
Arena i estic content que aquest compromís consti i
senzillament donar suport a tota l’explicació que ens ha donat.

Una darrera referència, ja que l’ha tret l’animaria que valori
el canvi de nom del Príncipes de España, com a mínim la seva
catalanització perquè..., bé no faré cap comentari republicà en
aquest moment, però sí que el nom crec que podria ser
perfectament catalanitzat en les pròximes dades i informacions
oficials que ens aporti. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Costa, té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Molt breument. Gràcies també per la seva extensa
explicació, Sr. Conseller, únicament dues coses telegràfiques.
Totalment d’acord amb com vostè ha plantejat el tema de
l’esport d’elit-esport de base, únicament vostè sap perfectament
i per això li havia fet la menció que evidentment la competència
que té el Govern, però sí que d’una forma indirecta vostès
valoren l’esport base que té cada equip i crec que aquesta és la
línia correcta.

Sí que vull fer menció al que s’ha plantejat, jo també ho he
plantejat en altres intervencions meves en anteriors ocasions, és
sobre el tema de la discriminació positiva. (...) evidentment,
només li voldria fer un plantejament, això no és un debat, la
discriminació positiva no és un debat estrictament econòmic, és
un debat molt més profund i pens que hauríem d’aconseguir
entre tots que fos una realitat, que vostè sigui el conseller de
l’esport que defensi d’una forma clara que l’esport femení té
igual importància que l’esport masculí, que a IB3, ara a lo
millor ja no, ja és més important, és igual d’important Rudy
Fernández que Marta Fernández. Avui Rudy Fernández tothom,
tots els ciutadans, té quotes de minutatge i Marta Fernández no
surt a IB3. Això és defensar la discriminació positiva que és
molt més important, que les quotes d’audiència quan es fan els
informatius d’IB3 no surti primer tot l’esport masculí i l’esport
femení es deixi per a l’últim moment, això és defensar la
discriminació positiva. 

Hi ha molta feina a fer i mots de xips instaurats que s’utilitza
i es fa masclisme esportiu i per això, sempre i amb aquest
tarannà que crec que s’ha de tenir en aquestes qüestions, el vull
convidar al repte aquest, i el repte no és un repte econòmic és un
repte de fer entendre als diferents estaments que és igual
d’important Marta Fernández que Rudy Fernández.

Això ho han d’entendre els que tenen responsabilitats
polítiques, el director de l’ens de televisió és un element
importantíssim en aquest aspecte i és igualment important el
patrocini d’equips, és tan important que hi hagi equips
masculins com equips femenins i això és molt important, perquè
l’esport femení tendrà importància el dia que vostè sigui el
màxim defensor del que és la defensa de la discriminació

positiva a favor de l’esport femení. Parla un que es dedica a
l’esport femení.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Finalment el Grup Parlamentari Popular,
té la paraula, Sr. Palou.

LA SRA. PALOU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. També procuraré ser breu en
sintonia amb els altres portaveus. Sr. Conseller, tal vegada li
hauria de pujar el sou al director general d’Esports perquè diu
que tot recau damunt ell i no sé, amb tants de tècnics que té
contractats a la fundació, un assessor personal que vostè també
té i tots els funcionaris i personal laboral que té la conselleria,
si tot recau damunt ell, o està molt mal organitzats o alguna cosa
falla.

Quan li he demanat pels consorcis, li demanava per l’Escola
balear de l’esport, era l’entitat per la qual li havia preguntat, pel
seu funcionament, pels projectes de futur...

Quant a la publicitat, quan li he parlat de la publicitat, de
l’increment, era de la Fundació Illesport i aquí sí que hi ha un
increment molt considerable de 512.000 euros que hi havia
pressupostats el 2008, han passat només per aquesta partida a
1.300.000 que és més del doble. Ja sé que aquí hi ha els
contractes de patrocini a esportistes, però això és el que diuen
les xifres, per tant, això és el que li deia.

Quant als comentaris que s’han fet sobre l’esport d’elit, a
nosaltres ens sembla correcta que de qualque manera es premiï
als clubs que tenguin equips de base, però tampoc no ha
d’oblidar vostè que el Govern balear, la Conselleria balear de
l’Esport, és la responsable en l’esport d’elit. Per tant, aquesta ha
de ser una de les seves prioritats i no ha de prendre mesures o
tenir en compte criteris que, com ja se li ha dit, penalitzin l’elit
balear. 

Nosaltres li reiteram una vegada més que faci modificacions
als criteris subvencionadors de la Fundació Illesport i que es
tenguin en compte en aquests moments les circumstàncies
peculiars que tenen els equips de les illes menors.

Vostè diu que quan varen arribar tenien un model, però que
s’havien d’adaptar a la realitat per poder aplicar-lo, bé ja duen
un any i mig transcorregut adaptant-se a la realitat i crec que ja
és hora que estiguem en marxa i que comencem a aplicar el
model i a treure els objectius endavant.

Esperem que ara ja tenguin clar el camí a seguir, que siguin
diligents, efectius en la gestió i justos en els repartiments
d’aquests pressupostos. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palou. Té la paraula per finalitzar el Sr.
Conseller.

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

Moltes gràcies per les seves aportacions. A Illesport els
doblers que pugen són els que nosaltres, els contractes que feim
amb els esportistes d’alta competició és la imatge de publicitat
i d’imatge, no donam una beca, donam contracte d’imatge.
Llavors, la partida a la qual vostè es refereix són doblers que
van destinats als contractes de patrocini, per això li he ensenyat
l’execució després, perquè vegi, sí aquí està com a publicitat,
però perquè la llei ens marca que ha d’estar aquí, si feim un
contracte de publicitat, però compram la publicitat de
l’esportista i després li he ensenyat l’execució real del que és la
publicitat diguem de comprar espais als mitjans de comunicació,
perquè vegi la diferència, perquè en el paper pot semblar una
cosa, però després la realitat és que els esportistes cobren una
cosa i...

A nivell de les ajudes als clubs, nosaltres ja li dic en tot
moment estam oberts al fet  que em facin propostes objectives
per canviar els criteris. No tenc cap problema, ningú de la meva
conselleria tendrà un sol problema a canviar els criteris, sempre
que siguin propostes objectives. El jo vull, perquè ho dic al
revés ara i no li estic dient... El jo vull més doblers per l’esport
de la meva illa, per als esportistes de la meva illa, perquè així
després aniré a cercar el vot dient “jo vaig aconseguir que vos
donassin més doblers i els hem llevat a Mallorca” tampoc no hi
vull entrar, perquè jo som de tots, de tots incloent Mallorca.
Llavors, si els criteris són objectius, els acceptaré, si els criteris
no són objectius no els acceptaré. Ho vaig dir així i està aquí. Ja
vàrem dir en els temes dels viatges, vàrem mirar el que valia un
viatge un per un, agència per agència, i vàrem sumar tot el que
s’havien gastat els clubs a la passada temporada. 

Llavors, si nosaltres ens hem equivocat en aquest estudi,
canviarem els preus que donam o el que pagam a cada esportista
perquè es paga distint un viatge a Madrid des de Mallorca que
des de Menorca, això està clar. Ara, si ens hem equivocat, si en
lloc de 250 euros, un viatge en val 260 idò posarem aquests 10
euros més, però d’una manera... nosaltres ho hem fet de la
manera més científica que hem pogut, hem anat a les agències
de viatges i hem collit els bitllets passats, ens podem haver
equivocat sumant, m’estranya que ens haguem equivocat en
tots, però ens podem haver equivocat. No hi ha cap problema,
si demà surt una taxa que viatjar des d’Eivissa surt més car que
des de Mallorca, augmentarem els preus. No hi ha cap
problema. I si es demostra que ens hem equivocat, canviarem.

Príncipes de España. Mirarem si legalment és possible, no
tenc cap tipus de problema. Jo des de petit anava a entrenar a
Príncipes de España, és on vaig començar a fer esport, llavors
em surt per inèrcia.

L’Escola balear de l’esport, precisament tot aquest programa
de tecnificació de suport biomecànic de formació i del programa
de tecnificació és el que fa l’Escola balear de l’esport. Li he
explicat d’una manera àmplia, si vol que li expliqui d’una
manera més detallada, puc fer dues coses, o li pas... o anam un
dia allà i ho veim o quan facem la memòria del model, idò això
serà l’Escola balear de l’esport. L’Escola balear de l’esport és
qui ha de canalitzar la tecnificació a les Illes Balears i qui ha de
desenvolupar aquest model i té els eixos que li he explicat
anteriorment.

Quant a la discriminació positiva. Hem pensat enguany que
en lloc de posar publicitat patrocinar als mitjans de comunicació
perquè treguin esportistes, els nostres esportistes de base, o
sigui, en lloc de posar la típica foto de la conselleria lo está
haciendo muy bien, patrocinar suplements, seguiments,
programes cap als nostres esportistes. Per què?, per dues coses,
perquè en tenim qualcun que està totalment oblidat i que només
ens en recordam d’ells el dia que ens ha de defensar a un
campionat important i per l’altre costat perquè hi ha comunitats
autònomes que ens intenten clapir els nostres esportistes d’elit,
Madrid i Catalunya bàsicament. 

Llavors, en lloc de donar els doblers per dir la conselleria lo
hace muy bien, idò donam doblers perquè es puguin fer aquests
seguiments, es pugui anar a veure un dia un entrenament, perquè
hi hagi un recordatori constant. La nostra idea era presentar una
sèrie, en lloc de en publicitat presentar una sèrie d’ajudes perquè
els mitjans de comunicació puguin demanar patrocinis per a
aquests espais. Nosaltres anàvem a posar una sèrie de criteris,
el que li propòs és que un dels criteris que puntuï una mica més
que els altres sigui el seguiment de l’esport femení tant a nivell
dels esportistes d’elit que tenim com a nivell de l’esport de base.
D’aquesta manera ens asseguram que els mitjans de
comunicació reflectiran en els espais que nosaltres impulsem
una tendència més cap a l’esport femení que cap a l’esport
masculí, precisament per intentar evitar això. Nosaltres amb IB3
firmam contractes i d’altres, doncs podem arribar que la
clàusula posi que hi hagi d’haver una diferència cap aquí per
poder fer aquestes coses.

Bé, i res més, moltes gràcies per la vostra atenció i disculpau
per la veu, però és que se me’n va per moments. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller, li agraïm la seva presència i
desitjam que es recuperi prest, com també desitjam als seus
acompanyants, els agraïm l’assistència també.

I per tant, com que ja no hi ha més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió.
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