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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui, en primer lloc els demanaria si
es produeixen substitucions.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Lluís Maicas.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Assumpció Pons en substitució de Manolo Monerris.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. 

1) Compareixença RGE núm. 1924/11, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble. Conseller de
Turisme i Esports, per tal d'informar sobre les línies
d'actuació en matèria d'esports.

2) Compareixença RGE núm. 1943/11, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera de
Turisme i Esports, per tal d'informar sobre les directrius
generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les
àrees de responsabilitat d'acord amb el programa polític
del Govern.

L’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença del
conseller de Turisme i Esports, solAlicitada mitjançant l’escrit
RGE núm. 1924/11, presentat per una cinquena part dels
diputats de la comissió adscrits al Grup Parlamentari Socialista
per tal d’informar sobre les línies d’actuació en matèria
d’esports,  i l’escrit RGE núm.1943/11, presentat pel Govern de
les Illes Balears, per tal d’informar sobre les directrius generals
de l’acció de govern que desenvoluparà en les àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern.

Assisteix el Sr. Carlos Delgado i Truyols, conseller de
Turisme i Esports, acompanyat del Sr. Joaquín Legaza i
Cotayna, secretari general, del Sr. Francisco Javier Morente i
López, director general d’Esports, de la Sra. María José Merino
i Ruíz, cap de premsa, i de la Sra. Cecilia Plasencia i Venys, cap
de gabinet.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral
sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sra. Presidenta. Voy a introducir, siendo la primera
intervención, a mi equipo para que los conozcan un poco mejor.
El Sr. Joaquín Legaza es letrado de esta casa, es jefe del
departamento de Emergencias, está en comisión de servicio,
estuvo en Calvià conmigo ocho años, está en comisión de
servicio ahora... como secretario general. El Sr. Javier Morente,
director general de Deportes, es licenciado en Derecho, estuvo
un año como concejal en el Ayuntamiento de Palma y los cuatro
años de la legislatura anterior como coordinador de Deportes y
Juventud, en la legislatura anterior. La Sra. Cecilia Plasencia es

jefa de servicio de Intervención en esta casa también, esta en
comisión de funciones como jefa de gabinete y María José
Merino fue jefa de redacción de El Mundo, estuvo conmigo en
Calvià ocho años como jefa de prensa y ahora está de jefa de
prensa en la conselleria. Así los tienen todos ustedes ubicados
y saben de sus currículums y su profesionalidad.

Lo primero que quiero aclarar también es la nueva estructura
de la conselleria, como saben ha cambiado bastante, creo que se
ha hecho una estructura moderna, apropiada a los tiempos que
corren y saben que se incorporó... la legislatura pasada estaba
Turismo y Trabajo, se ha separado Trabajo y se ha incorporado
Deportes y Puertos y Aeropuertos, o sea, la estructura genérica.

Dentro de la Dirección General de Deportes, que ya es el
tema que nos ocupa, se gestiona el Consorcio Palma Arena, el
Velódromo Palma Arena, el Club de Vela Cala Nova y ahora
estamos en pleno proceso de transformación. Saben ustedes que
tenemos la EBE y también la Fundación Illesport y se va a crear
la Fundación del Deporte Balear que va a ser una..., se van a
eliminar en si la Fundación Illesport y la EBE, se va a mantener
la Fundación Illesport cambiándole lógicamente los estatutos y
la denominación y se va a convertir en eso, en la Fundación del
Deporte Balear.

Va a tener dos grandes áreas: el área de formación, que tenía
la EBE, y el área de promoción y patrocinio que tenía la
Fundación Illesport. De esta manera, ésta es un poco la
estructura de la nueva dirección general de Deportes que como
digo al estar encuadrada en la Conselleria de Turismo vamos a
querer establecer este binomio entre turismo y deporte que tan
bien resultado nos dio en el ayuntamiento de Calvià y que creo
que pueden ir de la mano perfectamente porque a parte de,
bueno, pues lógicamente todos los valores que se pueden
transmitir y que debemos promocionar por medio del deporte en
relación a nuestros ciudadanos, pues también es importante
hacerlo en relación al turismo puesto que nuestras islas pueden
ser un parque de práctica deportiva 365 días al año y eso nunca
hay que olvidarlo.

Hecha esta pequeña introducción y sin dejar de tener en
cuenta que la Ley del deporte balear en su artículo 11 establece
una serie de competencias bastante exhaustivas en relación a los
consejos insulares y eso debe ser tenido en cuenta porque esa
ley establece las competencias del Gobierno balear y las
competencias de los consejos insulares. Debemos saber y tener
presente cuáles son las competencias del Govern y cuáles son
las de los consejos insulares.

Vamos a pasar a las líneas maestras que vamos a llevar a
cabo durante... o intentar desarrollar durante estos cuatro años,
son básicamente cuatro: la apuesta por la formación, la apuesta
por el deporte como ente integrador, la apuesta por los
patrocinios privados y la apuesta por la promoción del turismo
deportivo.
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En relación a la primera de ellas, que es la apuesta por la
formación, lo primero que queremos hacer es la adecuación de
los horarios lectivos de nuestros jóvenes deportistas porque en
algunas especialidades, en algunos casos concretos, no
encuentran la situación realmente cómoda para su trabajo como
estudiantes y su trabajo como deportistas de élite. Entonces,
vamos a mirar de adecuar esos horarios lectivos para intentar
mejorar sus rendimientos, tanto académicos como deportivos.

En segundo lugar llevaremos a cabo cursos on line en el
resto de las islas, puesto que esto es algo que había sido
reclamado en el pasado, no había sido llevado a cabo nunca, y
también el desplazamiento de los profesores para realizar los
exámenes a las islas menores. Es algo importante, es algo que
les gustará, es algo de lo que están encantados que hagamos y
es algo que nos va ahorrar dinero lo cual nos va a permitir
invertir en nuevos cursos. Supondrá un ahorro importante, nos
podrá permitir aumentar el número de cursos tanto de los que se
llevan a cabo directamente por parte de la dirección general,
como de los que puedan llevar a cabo las federaciones, incluso
de los llevados a cabo por la misma universidad de las Islas
Baleares. 

Finalmente, dentro de estes aspecto de la formación, vamos
a llevar a cabo la regulación de los profesionales de las
actividades físicas y deportivas. Eso es muy importante.
Estamos trabajando ya en un decreto, que es el decreto
regulador de los profesionales de las actividades físicas y
deportivas, para garantizarnos que estos profesionales tengan la
formación adecuada para la importante labor de dirección de
actividades deportivas que llevan a cabo con nuestros jóvenes
y no tan jóvenes. Entonces, eso es importante.

Para ello, lógicamente debemos hacer un desarrollo
reglamentario del título VII, del capítulo 1, de la Ley del
deporte balear. Esto es en cuanto a la primera de las apuestas, el
primero de los objetivos que es el tema de la formación.

Luego también estamos en el segundo aspecto, la apuesta
por el deporte como elemento integrador. ¿Qué buscamos? Pues
la integración de los deportistas con discapacidad. Para ello
debemos adoptar las iniciativas necesarias para que estos
deportistas con discapacidad puedan inscribirse en la federación
de los deportes que practican, hasta ahora eso no es posible y
creo que trabajando bien lo podemos conseguir y, también
lógicamente, hacer todas las tareas necesarias para facilitarles
el acceso a las actividades deportivas que quieran realizar.

En este caso quiero recordarles, supongo que lo han visto
porque este verano pasado salió en los medios de comunicación,
la importantísima tarea que ya se estuvo haciendo a tres bandas
en un convenio que se firmó hace unos años, a principios de la
legislatura pasada, entre el Ayuntamiento de Calvià, la
Fundación Handisport y el Gobierno balear para la celebración
de actividades y clases de deportes para deportistas con
discapacidad, personas con discapacidad y para la promoción
del turismo deportivo para personas discapacitadas. 

Seguramente han oído hablar de ello porque precisamente la
importante tarea que se llevó a cabo por medio de la Fundación
Handisport y las dos instituciones mencionadas salió en los
medios de comunicación puesto que fue objeto de la visita de la
princesa Leticia durante su estancia en la isla de Mallorca, salió
en todos los medios de comunicación a nivel nacional y en
alguno internacional y se dio cuenta de la importancia de
intentar integrar, de tratar como binomio el deporte con el
turismo y si añadimos el tema de la discapacidad mucho más. 

Es una actividad de la que nos sentimos muy orgullosos o
me siento en la parte que me correspondió como alcalde de
Calvià y que pretendemos continuar y promocionar aún más si
cabe desde la Dirección General de Deportes y la Dirección
General de Turismo.

Solicitaremos también que los deportistas medallistas, los
que han triunfado en las competiciones internacionales como los
Special Olympics, puedan acceder a los mismos programas
nacionales a los que pueden acceder los deportistas sin
discapacidad. Hasta ahora eso no es posible y es algo que
tenemos que conseguir.

Por último, apostaremos por el voluntariado entre los
jóvenes. Es algo que tenemos que conseguir como..., bueno,
como inspirador de solidaridad, del fomento de los hábitos
saludables, del trabajo en equipo. Creo que a cambio de su
trabajo crearemos ese equipo, se le dará una tarjeta, un carnet de
voluntario deportivo para que puedan tener determinadas
ventajas, como puedan ser acceso a determinados eventos
deportivos o determinados descuentos en tiendas deportivas, etc.

El tercer de los puntos es la puesta por los patrocinios
privados. Los patrocinios privados, la verdad es que
funcionaron hasta hace cuatro años, no hay que dar las culpas a
nadie, creo que se puede trabajar mejor, todos sabemos que los
cuatro años fueron los momentos de mayor crisis económica y
desparecieron en su totalidad, pero hasta hace cuatro años
existía una media de, aproximadamente, 300.000 euros de
patrocinios privados al año para el fomento de la actividad
deportiva. Eso desapareció y eso debe ser buscado de nuevo. 

Entonces, nos vamos a esmerar y vamos a hacer una
propaganda entre todas las empresas que puedan estar
interesadas para resucitar estos patrocinios privados porque son
absolutamente necesarios, pero no sólo haciéndoles propaganda
de las ventajas fiscales que todos conocemos y que pueden ser
de interés fiscal, por desgravaciones fiscales para las empresas
privadas o fundaciones que los puedan llevar a cabo, sino
también por la apuesta por el producto o la inversión en
producto deportivo.

Por último, el cuarto de los temas es la promoción del
turismo deportivo en sí. Para eso estamos trabajando ya en un
plan director de instalaciones deportivas, se tiene que hacer
lógicamente con la colaboración de todos, la colaboración de los
consells, de los ayuntamientos, de las federaciones, de los clubs
deportivos, los deportistas individuales y las empresas del
sector.
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El catálogo de instalaciones está ya realizado, pero
esperamos en, aproximadamente, un año y medio, dos, tener ese
plan director de instalaciones deportivas perfectamente
realizado, también un mapa centralizado de los recursos
deportivos. El mapa centralizado se refiere más a instalaciones
exteriores, a rutas -rutas de mountain bike, rutas de senderismo,
rutas de cicloturismo, rutas de nordic walking-, buceo,
actividades náuticas en general y también los campos de golf.
Ese es un tema que tenemos que vender para que sepan, todos
los turistas europeos, que en Mallorca se puede practicar
deporte los 365 días al año, es algo realmente importante.

Para todo ello, para la venta de todo ello vamos a crear un
portal de internet en el que estén clasificadas todas esas
instalaciones deportivas, todo ese mapa centralizado de
instalaciones deportivas en el exterior y todos los eventos que
se pueden realizar y que existen y que se realizan en nuestras
islas a lo largo de toda una temporada con la posibilidad de que
a través de este mismo portal de internet por convenios con
hoteles, con operadores turísticos y con agencias de viajes se
puedan ya comprar determinados productos, determinados
paquetes de turismo deportivo en el que se puedan incrustar
determinadas ofertas culturales, gastronómicas, etc.

Esto es un poco el tema del portal de internet, también
lógicamente por los eventos deportivos. Creo, la experiencia de
los eventos deportivos en el pasado, cuando evidentemente las
posibilidades económicas o presupuestarias eran distintas,
dieron grandes resultados, nosotros, con mi experiencia en
Calvià celebramos una olimpiada de ajedrez, celebramos
importantes torneos de tenis en la playa o la challenger ciclista,
eran elementos desde el punto de vista promocional muy
importantes. No tenemos que olvidar tampoco la situación
económica en la que estamos con lo cual evidentemente ni
podemos ni queremos llegar a esos niveles en los que se podía
llegar en otros tiempos, pero sí somos conscientes de la
importancia de estos eventos deportivos, no sólo por la
promoción turística en sí, sino por la transmisión de los valores
y la promoción del deporte en nuestras islas que es algo que
lógicamente nos interesa y nos compete. 

Se ha celebrado algo ya, en estos días, el campeonato del
mundo de boxeo, se celebró el 17 de septiembre. Vamos a
celebrar el 22 de enero la Cursa per la Dona, que saldrá del
Palma Arena y circulará, irá por todo el centro de Palma, lo que
se recaude va a ir destinado a la promoción del turismo, perdón,
del deporte femenino. También en el mes de marzo
celebraremos la Feria del turismo deportivo, que es la primera
de estas características que se va a celebrar en España.

Finalmente, dada esta incrustación que se ha hecho en la
Dirección General de Deportes en la Conselleria de Turismo, es
importantísima la colaboración de la Dirección General de
Deportes con la Dirección General de Turismo y por tanto con
la ATB. Como saben ustedes la ATB es el resultado de la fusión
del INESTUR y el IBATUR, la Agencia de Turismo de las Islas
Baleares y en ese sentido podemos colaborar en dos grandes
lineas: en primer lugar en las asistencias a ferias, desde la ATB.
Estando en la misma conselleria he querido coordinar un poco
el tema de las ferias porque al fin y al cabo todo es turismo,
tanto las que están en la tercera dirección general como pueden
ser las ferias náuticas, como las que están en la dirección... o
que pueden pertenecer más propiamente a deportes. En ese

sentido existen cuatro grandes ferias de deporte, son
concretamente la de golf, la de buceo, la de senderismo y la de
cicloturismo. Existen esas ferias ya creadas y en la medida de
nuestras posibilidades presupuestarias pretendemos asistir a
estas ferias, cosa que en el pasado no se hacía. 

Por último también, el trabajo y la creación de dos productos
que ya existen, pero no han sido desarrollados lo suficiente
como son el cicloturismo y el senderismo. A través lógicamente
de cicloturismo como club de producto y del senderismo como
club de producto, evidentemente podremos hacer grandes cosas,
promocionar nuestras islas y por supuesto dar la información
técnica necesaria en relación a las infraestructuras, a los
servicios que todos estos deportistas de estas distintas ramas se
pueden encontrar y, por supuesto, hacer promoción a las
distintas empresas, distintos clubs para que puedan venir aquí,
conectarlos entre ellos para que puedan surgir las sinergias
necesarias para la promoción perfecta de nuestras islas.

Estas son un poco por encima estas cuatro grandes ideas o
apuestas u objetivos de la dirección general y es lo que les
quería decir en esta primera intervención. 

A partir de aquí quedo a su disposición para cualquier
aclaración que quieran ustedes realizar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa demanaria si volen fer aquest
recés.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. El Sr.
Conseller pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment després
de cada intervenció... Globalment, d’acord.

Idò, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Sr. Xico Tarrés i Marí, per un màxim de deu minuts. Té la
paraula.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr.
Conseller, en primer lloc i anant una mica a la contra del que sol
passar en aquesta casa pel que jo he vist, no venc aquí a fer cap
guerra ni a buscar la contra del que ha dit. En primer lloc, el vull
felicitar pel que ha establert, vull dir són quatre punts, són
quatre línies que em semblen correctes i em sembla que estan
bé, de sortida altres anys sempre havia incidit molt dins el partit
i així ho he fet quan he hagut de governar en alguna institució
que es ajuntar i relacionar al màxim el que és esport i turisme.
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Crec que en unes illes, com nosaltres, que vivim del turisme,
que depenem del turisme, és fonamental que ho facem d’aquesta
manera, però llavors ha incidit en un parell de punts, que no sé
si són la visió que es té, des de les illes menors és diferent a la
que es té des de Mallorca, segurament, vull dir que és una quant
als esportistes d’elit, ha fet tota la referència quant a la seva
formació, la incidència, a millorar-la, etc., jo vull dir que sí, que
estam totalment d’acord, però s’ha de vigilar molt el que passa
en les illes menors, no és el mateix. 

Un alAlot que, per exemple, és de Mallorca, o una alAlota que
és de Mallorca i se’n va a un centre de tecnificació i està
treballant és un alAlot, una alAlota que una tarda, un cap de
setmana, que un dia determinat pot anar a casa i aquest anar a
casa suposa moltes coses, quant al seu poder seguir funcionant
amb normalitat, des de les illes menors no és així, no es pot anar
a casa una tarda, no?, s’hi pot anar quan tens dos dies, quan tens
tres dies, i d’aquí han vengut molts de fracassos per la part,
primer, d’estudis. La part d’estudis és la que du fonamentalment
al fracàs en la teva vida personal. 

Vull dir, sabem que de tots els que aspiren a ser esportistes
d’elit només un percentatge molt petit arriba a poder viure
d’aquest esport. Per tant, crec que hauríem de fer incidència a
veure com es fa, com es tracten diferent els alAlots i alAlotes
d’aquí..., no hi ha d’haver una diferència molt grossa, però sí
que hi ha diferències que s’han de tractar de manera important.

Llavors hi ha una cosa, ha fet una referència que també estic
content que la faci, estic d’acord que ho faci, el que passa és que
em sembla molt difícil dur-ho a terme i sempre llavors som una
mica esclaus de les paraules que deim, però bé, si som esclaus
i perdem en una i encertam en quatre idò el balanç és positiu i
és del que es tracta en definitiva, que és la formació de tècnics,
a exigir als tècnics o exigir als clubs o tenir tècnics
suficientment qualificats per dirigir tot l’esport de formació. 

Sabem que l’evolució en aquest país ha estat molt clara, no?,
vull dir en aquest país fins a l’any 85 en què va començar tot el
programa aquell d’Objetivo 92, en vistes als jocs olímpics de
Barcelona no es va fer un salt qualitatiu en la formació dels
nostres esportistes i es va fer precisament perquè els que es
varen posar a treballar ja eren els primers llicenciats en
Educació Física i crec que aquests llicenciats que molta gent
encara veu dir, avui en dia, “hi haurà tants de llicenciats en
Educació Física que no sabrem on colAlocar-los”, mentida.

Quan tenguem els llicenciats en la primera etapa de
formació dels nostres alAlots i alAlotes, és a dir, quan comencin
a treballar la psicomotricitat, que ho facin professionals que
siguin llicenciats i no només gent..., perquè la formació dels
mestres ja sabem quina és, jo som mestre i per tant, ningú no
entendrà que els critiqui, moltes vegades es fa més per voluntat
que no per capacitat, quan posam la capacitat al servei d’aquests
serà quan arribarem a assolir fites molt importants. És a dir,
aquesta primera etapa de psicomotricitat d’un infant és la que
llavors ens fa més fàcil o més difícil que tenguem esportistes
d’alt nivell.

Per això li dic que crec que és important que nosaltres
prestem especial atenció. Avui hi ha un dèficit de tècnics
qualificats molt important. I jo, els ho dic aquí, he fracassat en
aquest intent, no els ho dic perquè després vendré a fer llenya
d’això, no, no. A mi m’agradaria que es triomfés en això, quan
vaig exigir sobretot en un esport tan senzill per a tots nosaltres
com és el futbol, que els tècnics dels alAlots i alAlotes més petits
a Eivissa tenguessin una determinada formació, ja no dic
qualificació, va costar molt perquè parlam d’un esport allà on
tothom ja ho sap tot i ningú no els ha d’ensenyar res, i això són
frases que són mortals. I en el món de determinats esports, a mí,
éste qué me va a enseñar, és molt habitual, és molt trist i és el
principi de fallar.

Després vull fer referència, i ho torn a fer amb tota l’estima
i amb tot el respecte, a dues trampes on ha caigut vostè tot sol
per un problema, i és que és de Mallorca i això no ho poden
evitar els de Mallorca i saben que ho han dit, ha fet referència
que s’ha de conèixer que Mallorca és un lloc per fer esport els
365 dies a l’any. Vostè és conseller de les Illes Balears, en tot
cas hauria de ser Balears. Retiri un poc la paraula “Mallorca”
del seu vocabulari perquè ens sentim..., ens dol als de les illes
menors, Eivissa, Formentera i Menorca ben segur que també
són illes que estan preparades per ser una destinació turística en
aquest sentit. 

I, de fet, ara sí puc fer referència fonamentalment a Eivissa.
A Eivissa tenim competicions de caire nacional i internacional
que han funcionat els darrers anys i que ara pel que es veu tal
vegada estan en perill de funcionar per aquesta falta de
finançament, per aquesta crisi que estam passant. Jo els
demanaria que fessin els esforços de mirar quines són aquestes
competicions, quines són aquestes proves que s’han fet, que jo
conegui almenys a Eivissa en els darrers anys i que han estat un
element desestacionalitzador important just abans del
començament de la Setmana Santa i fins a l’estiu cada any i crec
que corren perill de no fer-se i dur 2.000-3.000 persones en un
moment determinat per a un d’aquests esdeveniments és
important.

Després ha fet una altra referència i és que hem de
promocionar i hem de donar facilitats a l’esport femení. Miri, jo
som un defensor de l’esport femení i li demanaria aquestes
facilitats en què es tradueixen? Donar facilitats és una
d’aquestes coses que queda molt bé damunt el paper, hem de
promocionar l’esport femení, però com es traduirà això? Jo li
posaré un exemple, un equip d’handbol, un equip de bàsquet, un
equip d’atletisme, un masculí i un femení, això per exemple ho
podem veure més en el bàsquet o en el futbol que són els dos
majoritaris i hi ha clubs que només són masculins i clubs que
només són femenins. Un club que tengui alAlots i un club que
tengui alAlotes en una mateixa categoria, quina diferència de
subvenció faran?, quina diferència de suport tècnic rebran o no
hi haurà cap diferència?, perquè si no, el suport a l’esport
femení per on ve? En una paraula i en una frase esper que no hi
quedi, estic segur que no hi quedarà si hi ha la voluntat, però
hem de ser valents i agosarats que quan un esport femení s’ha
de moure igual que un masculí, acaba patint molt més que el
masculí, perquè ja ve castigat per una de les coses a les quals el
Sr. Conseller ha fet referència, per tots els patrocinis privats.
S’ha de...,



14 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 3 / 13 d'octubre del 2011 

 

Sra. Presidenta, si veu que em faig llarg o em pas del temps,
digui-m’ho ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Va bé de temps de moment, li queden dos minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

En el tema dels patrocinis privats hi estam d’acord. Vull dir
que s’ha de cercar per aquest costat. Però no té la mateixa
facilitat l’esport masculí que l’esport femení. Les ajudes
privades en l’esport masculí arriben a un punt i les del femení
no arriben mai al 50%. Per tant, aquesta compensació
possiblement hagi de venir de les institucions públiques. Jo, per
tant, agrairia que fossin en aquesta línia, que fos real aquest
suport a l’esport femení perquè crec que ho necessita i perquè
el masculí té altres avantatges per altres costats.

I després hi ha una cosa, supòs que si tenim un segon torn,
o un altre dia, hi haurem de fer referència i és la situació que hi
ha. Jo venia aquí per si em deia o sortia per aquestes coses que
sent, nosaltres farem el que vostès no varen fer, i jo li diria,
miri, nosaltres no farem perquè els electors ens varen castigar
per fer-ho malament o pel que sigui, però ens varen castigar i
ara els toca governar a vostès, i jo esper que ho facin molt bé
perquè serà bo per a tots; però hem de saber tots els deutes que
tenen els clubs i quan els podrem solucionar. Simplement
perquè supòs que el responsable d’Illesport d’aquests deutes que
hi ha, sap el que deuen plorar i el que deuen partir determinats
clubs fins a aquest moment, perquè no saben si podran tirar
endavant el mes que ve o no hi podran tirar. I sé, i estic
convençut que pateixen més els de les illes menors que no els de
Mallorca, simplement perquè una competició amb 15 clubs, els
de les illes menors fan 12 o 13 desplaçaments i els de Mallorca
en fan dos o tres que són a les menors, per això dic Menorca,
Eivissa i Formentera, també.

Bé, jo en aquest primer torn no m’allargaré més i si queda
alguna cosa, després en parlam. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias per un temps
màxim de deu minuts. Té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. També en primer lloc per agrair al
conseller la seva presència i a tot el seu equip. Jo crec que
coincidim en molts dels aspectes, jo crec que aquesta primera
presa de contacte, crec que podem estar d’acord amb el 90 o el
95%, fa mal calibrar-ho, crec que en totes les propostes i el
plantejament que se’ns fa, jo diria que en general el que entra
procura fer-ho en positiu. 

També li agraesc el to de no recrear-se en els retrets, que
crec que és una dinàmica que no ajuda en avançar. De totes
maneres convidant-lo, si troba que ho ha de fer, faci-ho, però jo
li he demanar, com ho ha fet el portaveu del Grup Socialista,
sobre quines conseqüències pot tenir la situació financera de la
conselleria, en primer terme per posar-se al dia en els
pagaments, després en el manteniment de..., entenc que vostè
diu que mantendran, reconsideraran, retocaran plantejaments,
però el gruix de l’activitat es manté i fins i tot, miraran de
millorar-la. Si això és així, m’agradaria que m’ho confirmés.

Crec que mantenir i procurar treure el màxim profit del que
feim en la línia que s’apunta, ens pareixerà bé, però alguna cosa
s’ha de mirar d’avançar. El tema dels trasllats entre illes o al
continent, a més nosaltres pensam que el Consell Superior
d’Esports no està a l’alçada que correspon en el tema d’assumir
els costos de la insularitat, però en qualsevol cas el darrer que
ho ha de pagar és l’esportista. La Sra. Palau supòs que insistirà
en la mateixa línia, ja tradicional en aquesta comissió, perquè és
així, crec que tots hi hem de coincidir, i m’agradaria que
dediqués una paraula per veure si pensada alguna fórmula per
millorar aquesta situació que ens lleva competitivitat,
especialment a les illes menors, els que pateixen la doble i la
triple insularitat, però d’entrada també, em perdonarà, els
mallorquins, a un altre nivell, però també a nivell de
competència amb tota la resta.

Bé, vostè apuntava en el tema important de les
competències, el paper dels consells i la manera, però també hi
ha una competència important per part dels ajuntaments i hi ha
hagut una certa colAlaboració amb el Govern. Li demanaríem
com fa comptes articular-la, si cadascú farà el que és seu, ho
coordinaran, però no hi posaran doblers, o a l’inrevés, si hi
haurà línies de suport, de colAlaboració i quines té previstes.

Per seguir un poc amb el seu guió, el tema de formació, jo
li demanaria en aquest tema d’una formació on line
d’esportistes, si hi pot aprofundir, perquè em tem que té unes
limitacions, puc anar errat, jo no en som expert, però
precisament sobre una qüestió tan física sembla que no serà el
mateix que en centres de tecnificació. I li deman sobre els
centres de tecnificació, hi apostarà molt més? Fins a quin punt?
La situació no ho permet, sí? Com fa comptes afrontar-ho? Com
també les beques i la professionalització dels esportistes deixa
de ser una prioritat? Ho és? Estarà enfocat d’una altra manera?
Es mantendrà tot el que hi ha, es millorarà? Li deman en aquest
sentit.

He d’aplaudir el tema de la integració amb discapacitats, la
idea mateixa d’implicar-hi celebritats o el que pugui oferir al
respecte crec que hi ha molt de camp per recórrer aquí. Jo
apuntaria també un altre aspecte al tema general de la igualtat
en la pràctica de l’esport i com una altra qüestió que no hi té res
a veure, però que amb aquesta idea d’universalitat de la pràctica
de l’esport, és el tema de l’esport femení que certament té uns
greuges a tots els nivells que s’han de mirar de corregir, no ho
ha apuntat, el deu tenir present, però una presentació és una
presentació, és per si ho pot tocar.
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Quant als patrocinis, supòs que hem de coincidir amb vostè
que la situació ha estat calamitosa respecte la quantitat de
patrocini privat que s’ha retirat, del mecenatge, tot i que s’ha
millorat l’aspecte fiscal aquests darrers anys, no sé si
suficientment, però jo li demanaria fins a quin punt
l’administració, els doblers públics poden mantenir el nivell de
cobrir aquestes retirades que s’han produït aquests darrers anys.
Vostè com ho veu? Veu creu que podrà mantenir-lo? Retiraran
sobretot si a més a més la que ha tengut el suport addicional que
havia tengut IB3 en aquest món hi serà? No hi serà? Com ho té
previst?

I li deman també com pot quedar en general l’esport amb les
federacions, amb tot el que han patit perquè els clubs en general
han tengut una retirada important a tots els nivells, fins i tot els
camps de futbol, no?, però també per als clubs, el Bàsquet
Menorca, no els citaré tots, ... concretament amb el Mallorca, si
té una posició respecte de les fórmules de finançament que
requereixen la implicació pública al respecte i d’altres
mecanismes, si té pensat respecte del suport a aquesta mena de
clubs. Per exemple, el seu parer respecte del suport del Govern
de l’Estat al Reial Madrid de posar visit Spain, visit Madrid
amb doblers de l’Estat. No sé si demanar-li si hi pot haver un
visit Illes Balears, Balearic Islands, o visit Mallorca, visit
Menorca, o què es pot fer aquí? Perquè la veritat és que veure
que només és el Madrid, cadascú tendrà les seves fílies i fòbies,
per ventura les nostres no coincideixen, no hi entraré ara, però
sorprèn aquesta línia de suport.

Creim que un dels temes importants i evidentment les
sinèrgies que pot produir la conselleria tenint turisme i esports
és una de les oportunitats d’aquesta unitat, la podria tenir en
altres aspectes de tot ordre, però en aquest cas és aquesta; a mi
m’ha sorprès de totes maneres que lligui a l’apartat de turisme
una planificació d’equipaments. Jo crec que s’ha de tenir molt
present l’esport base i l’esport ciutadà a l’hora de planificar,
crec que el turisme és molt important -no ens perdem-, però la
planificació d’equipaments a les Illes Balears, bé és un aspecte
el pack turístic, no és l’aspecte central, en tot cas si hi ha
d’haver un aspecte de planificació, que no crec que sigui del
Govern, però si ha de coordinar, cooperar, o hi ha de tenir
alguna ajuda que tengui a veure amb les línies tan municipals
com insulars de planificació, és bo que hi posi la reflexió
turística, però no que la reflexió turística comandi la
planificació d’equipaments.

Ha fet una referència als esdeveniments. És evident que
tenen una capacitat d’atractiu i de donar nom a una destinació
turística important i que han anat a menys; algun fiasco hi ha
hagut entre i entre, o alguna oportunitat estranya, sense
aprofundir en el tema del Palma Arena, però crec que en general
són evidentment una oportunitat. Nosaltres hem quedat un
poquet escamats de totes maneres, estam molt contents que avui
matí s’hagi aprovat aquesta demanda que cultura i els
esdeveniments culturals com a referents turístics no s’abandonin
per part de la seva conselleria, però el que hem vist és el que ha
passat amb el ballet, l’òpera, el jazz, ... no és el mateix, però que
té un nivell de semblança quant a espectacle, quant al que és la
crida dels esdeveniments turístics, que la veritat és hem vist tot
el contrari del que ara avui ens apunten. En tot cas hi coincidim
plenament i crec que s’ha de fer aquest esforç, tot i que tots
sabem de les dificultats. En qualsevol cas sabem que no basta
retallar. Una destinació turística no es pot prestigiar a base de

només retallades de la despesa pública, hem de fer alguna cosa,
hem d’inventar cosa per poder seguir estant a la primera línia i
ser un imperi turístic com són les Illes Balears i creim que s’ha
de tenir molt present.

Quant a les rutes, li assegur que ho veim amb molt d'afecte,
la veritat és que ens agradaria molt que hi hagués un compromís
de tot el Govern perquè el tema del domini públic, el tema del
senderisme, poder reivindicar el caràcter públic de moltíssimes
de les rutes que utilitzen els senderistes, de moltes rutes
publicades a moltes webs perquè ens visitin i que els troben
tancades, o que no sabien que hi havia un problema de
titularitat, crec que tots l’hauríem d’afrontar i no hem vist, de
vegades a nivell municipal, de vegades a nivell insular, però no
hem vist aquesta vocació, especialment i li he de reconèixer així
per la meva experiència amb el Partit Popular, també amb
d’altres, però especialment amb el Partit Popular, de realment
resoldre aquestes situacions amb coratge i tenint en compte el
caràcter estratègic que té a més en general poder utilitzar
aquestes vies, sense convertir-lo en el Born, el passeig de
l’Arxiduc, però sí que té un gran atractiu i unes capacitats de
desestacionalització molt importants, però hi hem de jugar tots.
No comencem a publicitar coses, perquè després es trobin
guardes jurats enmig de la Serra de Tramuntana. Facem coses
serioses. I certament si hi ha d’haver molta més densitat d’ús, hi
haurà d’haver una responsabilitat pública d’aquesta intensitat.
Això són costos, perquè certament no es pot demanar a tothom
que assumeixi determinats tipus d’intensitats sense cap
vigilància, sense cap mena de neteja, sense tenir-ho present.

I en el cicloturisme el mateix. Jo crec que a més del
cicloturisme i pensant en el turisme, hi hauria d’haver la cultura
de la bicicleta, que ajudaria molt a tot. Evidentment és una
cultura que no la farà Turisme, és un esport de base que a vostè
li correspon a mitges, però certament si en comptes d’atacar la
bicicleta, se li dóna prestigi, se la posa damunt la taula i acabam
sent un país que estima la bicicleta, això també abonarà cap el
cicloturisme, hi haurà llocs on deixar la bicicleta, hi haurà
espais per muntar, podràs fer cicloturisme de muntanya, o
cicloturisme per la carretera, però també podràs passejar amb
bicicleta, i jo crec que sobre això, vostè com a conseller
d’Esports, hauria de fer una reflexió dins el seu equip i deixar
d’enviar missatges anti-bicicleta, com a mínim; fins i tot si en
algun punt no hi coincideixen, no la desprestigiïn, perquè crec
que feim un flac favor en aquests tipus de missatges que vostè
apunta.

Bé, per la resta, ja hi haurà ocasió, segur que hem deixat
moltes coses, hi ha molts de reptes. Com vostè sap, el gran
problema serà -entenc jo- el finançament, aposta voldria que hi
aprofundís un poquet més en la rèplica que ens doni, en la
presentació dels pressuposts hi tornarem. I després li demanaria
una darrera precisió. Vostè ha parlat que l’entitat que surt serà
la Fundació Deporte Balear, interpret que ho diu així perquè
vostè parla en castellà, però que el nom oficial serà Esport
Balear. Li deman, sé que vostè és un gran defensor del
mallorquí..., em sap greu, ... en fi. En tot cas, confii que el nom
oficial de l’entitat, mantenint un poc la tradició que tenim en
aquests moments a les Illes Balears, que el nom oficial sigui en
llengua catalana.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Catalina Palau i Costa per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots.
Benvingut, Sr. Conseller d’Esports i Turisme, i també benvingut
tot el seu equip que l’acompanya. Li agraïm avui horabaixa
aquesta compareixença aquí a la Comissió d’Educació, Cultura
i Esports.

També vull agrair aquest to que hem vist tal vegada per
primera vegada des que ha començat la legislatura en els
representants dels altres grups parlamentaris, tant el Partit
Socialista com el BLOC. Crec que han estat més realistes i
menys demagògics del que és habitual en les seves
intervencions, de fet, hi ha moltes de les qüestions que ells han
plantejat que des del Grup Popular nosaltres podríem subscriure.
Jo només vull apuntar que tal vegada els he trobat una mica més
exigents cap el Govern, m’hauria agradat que la passada
legislatura també hagués estat així cap al Govern a què ells
donaven suport. Però bé, jo intentaré des del Grup Popular no
abaixar el nivell d’exigència que nosaltres fèiem al Govern
l’anterior legislatura i així al llarg d’aquests quatre anys ser
reivindicatius en les mesures de les possibilitats que tengui el
Govern.

Ens agrada especialment que el Govern hagi unificat les
àrees de Turisme i Esports. Realment són dues àrees que duen
molts d’anys relacionades, s’hi està fent feina, s’ha treballat en
la celebració d’esdeveniments esportius a totes les illes amb
gran èxit, però tal vegada no s’ha aprofitat prou el que tenim.
Sabem que a Balears, com molt bé ha dit vostè, Sr. Conseller,
es pot considerar que tenim un clima ideal, que tenim un medi
natural ideal, que tenim una xarxa d’instalAlacions esportives
magnífica a totes les illes, de fet, la darrera legislatura que va
governar el Partit Popular s’hi va fer una gran inversió i això ja
ho tenim, costa mantenir-les, és cert, però no s’ha de gastar tant
com si les haguéssim de construir ara; i simplement el que s’ha
de fer és rendabilitzar-ho. 

I pensam que el que vostè ha anunciat de fer, per un costat,
un catàleg de totes aquestes instalAlacions perquè pugui usar-les
tothom, tant els d’aquí com els de fora, com també un portal on
line per poder difondre a l’exterior tot això, idò que és molt
interessant i que ara que necessitam recursos econòmics més
que mai, a través de l’esport és una de les millors maneres de
difondre l’illa i d’atreure turistes, i crec que tenim tot allò
necessari per poder-ho aconseguir, el potencial, hi és, per tant
el que s’ha de fer és treballar seriosament i treure els màxims
beneficis per aconseguir el que fins ara no hem aconseguit, que
és aprofitar-ho al màxim. El felicitam per aquest plantejament.

També ens sembla adequat que es faci ja d’una vegada per
totes el Pla director d’instalAlacions esportives coordinat, com
ha dit, amb els consells insulars. Va ser un element de què la
passada legislatura se’ns va parlar cada any, però no s’hi va
treballar o almenys no es va donar cap resultat en aquest sentit,
i també és un element fonamental per saber d’on partim i què
tenim per poder saber no volem arribar. 

En l’aspecte de la formació també pensam que és
importantíssim. Cada vegada hi ha més persones en aquestes
illes que es dediquen laboralment al tema esportiu, que fan de
l’esport la seva feina, i per un costat estan treballant amb els
infants, per tant és molt important que siguin persones
formades, i llavors també tenen una sortida professional que no
tendran si no tenen la formació que es requereix. Per tant ens
sembla molt bé que el Govern hagi decidit fer aquest decret de
regulació de les titulacions perquè és necessari i és positiu.

També pensam que és un encert que s’unifiquin la Fundació
Illesports i l’EBE, simplement per una qüestió d’aplicar
l’austeritat que és necessària i també de ser més operatius,
perquè a vegades tenir més estructura pública no significa que
tenguem millors resultats i que siguem més operatius. A
vegades es poden fer les coses, gestionar-se millor amb menys
sous, i ara ho hauran de demostrar vostès, perquè és el moment
de fer-ho d’aquesta manera, però és una passa important també
aquesta reducció d’empreses públiques i d’unificar aquestes
dues, que pens que no hi ha cap problema per fer-ho. A
l’anterior legislatura se’ns va anunciar, se’n va parlar molt però
no es va arribar a fer efectiva.

El tema dels discapacitats per suposat que té tot el nostre
suport; ja hi ha una feina feta però ens sembla molt bé que el
Govern vulgui continuar donant suport a aquesta iniciativa. I
també el tema del voluntariat; avui en dia, per desgràcia, hi ha
molts de joves desocupats i potser començar a treballar en el
tema de l’esport, encara que sigui voluntàriament a canvi d’unes
contraprestacions que poden ser atractives per a ells, pot ser un
impuls per, qui sap?, potser derivar una carrera professional cap
al món esportiu que potser no s’havia manifestat fins aquest
moment. Per tant pens que pot tenir moltes repercussions
positives i també li donam l’enhorabona per aquesta iniciativa.

Quant als patrocinis privats, li desitjam molta sort, només
això. És un moment molt difícil, sempre ha costat, però si es
poden trobar incentius per a les empreses, que sigui un alAlicient
o una facilitat des del punt de vista fiscal o el que sigui, pens
que és interessant perquè l’esport necessita recursos i
malauradament ara mateix l’administració pública no hi pot
dedicar tots els que serien necessaris.
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I, bé, no em vull allargar molt més. Només li vull dir, jo
també com a diputada de l’illa d’Eivissa, que m’agradaria que
no oblidassin vostès les illes menors. Jo sé que a vegades és
difícil, que aquí hi ha les federacions balears, que aquí hi ha les
principals..., hi ha el Govern, hi ha les principals institucions, hi
ha la major quantitat d’esportistes, però a les illes menors també
hi ha un teixit esportiu molt important. Tenim campions
d’Espanya a totes, campions del món, tenim esportistes
olímpics, i també hi ha darrere un cos tècnic que els dóna
suport, equips, clubs, les delegacions insulars que fan una gran
feina, i jo demanaria al Govern que, encara que cada illa tengui
el seu consell insular i hi hagi els ajuntaments que certament
tenen unes competències, però que des del Govern no es perdi
un contacte estret amb les illes menors, amb el teixit esportiu de
les illes menors, i que se’ls tengui en compte, sobretot tenint en
compte les dificultats que pateixen de la doble insularitat; els
desplaçaments sempre són difícils, la nostra comunitat està
formada per illes, i si per als de Mallorca és difícil, a vegades
per als que estam a Eivissa, a Menorca i a Formentera, sobretot
els esportistes joves que surten, costa, costa desplaçar-se, i
m’agradaria que aquest tema no deixàs de ser una prioritat per
al Govern.

I ja per acabar també li vull demanar des del Grup
Parlamentari Popular sinceritat, que vostè al llarg de tota la
legislatura sigui sincer, que no creï falses expectatives, com hem
viscut la passada legislatura, que es conti la veritat del que
tenim i del que podem fer, i no se’ns contin miracles, perquè
sense ànim crític, intentant mantenir el bon to d’aquesta
comissió, sí voldria dir que a vostès els han deixat el llistó molt
baix en matèria esportiva. La passada legislatura vàrem tenir
unes circumstàncies, va començar un conseller d’Unió
Mallorquina, que era una persona que venia de l’elit esportiva,
i que pareixia que..., bé, el primer any va tenir un pressupost
important que creava moltes expectatives al voltant d’aquesta
persona, a més per primera vegada en la història hi va haver una
conselleria específica per a esports en aquesta comunitat, i
semblava que havia de ser que a partir d’ara es donaria un
impuls definitiu a l’àrea d’esports a Balears. Idò va ser
exactament el contrari; aquestes persones que varen arribar a la
conselleria no tenien en aquell moment projecte, ni sabien què
volien fer, varen estar uns anys plantejant-s’ho, els dos primers
anys varen culminar el trasllat al Palma Arena, que crec que va
ser l’únic que varen poder dur a terme, perquè quan varen
començar a tenir les idees i el projecte del que volien fer el
pacte es va rompre, i de la nit al dia aquesta persona se’n va
haver d’anar a ca seva, i després ja l’any i mig que quedava al
Partit Socialista ja no li quedaven recursos i tots aquells grans
projectes i idees que se’ns havien anat anunciant, com era un pla
de tecnificació balear, com era l’INEF a Mallorca, un circuit per
a l’esport del motor, el Pla d’instalAlacions esportives, tot això
va quedar en no res, però amb el defecte que els pressupostos sí
que es van anar esgotant cada any. 

Per tant han estat quatre anys una mica nefastos per a la
gestió esportiva, i li demanam això, que ens digui la veritat, el
que hi ha, el que es pot fer. Jo crec que tots els grups ho podrem
entendre, avui s’ha demostrat l’actitud que els altres portaveus
d’esports dels altres grups han dit, i jo crec que hem de treballar
tots en la línia d’afavorir el món esportiu a pesar de les
dificultats que sabem que tenim, i nosaltres des del Grup
Parlamentari Popular simplement l’animam, li desitjam sort,
molts d’èxits, i sabem que no ho tenen fàcil en aquests

moments, però nosaltres estarem aquí per donar-los suport, ser
reivindicatius però ajudant en tot el necessari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula
l’Hble. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sra. Presidenta. Empezaré por el final porque me ha
gustado la petición de sinceridad. Realmente yo creo que de mi
intervención yo creo que se ha detectado enseguida que si algo
tenía era prudencia, porque no hemos dicho que íbamos a hacer
grandes actuaciones, hemos dicho que intentaríamos hacer
algún evento en la medida de nuestras posibilidades, y todo
sabiendo en la situación en la que estamos, pero hay cosas que
se pueden hacer sin dinero, como también se ha apuntado por
aquí, y yo creo que la buena gestión a veces es sacar adelante las
cosas, las mismas cosas pero con mayores dificultades
económicas. Entonces yo estoy absolutamente convencido de
que, si no sinceridad, porque la sinceridad se demuestra con el
tiempo, pues sí prudencia, creo que sí algo, alguna dosis de
prudencia sí se tiene que haber detectado en mi primera
intervención.

Bueno, empezamos, si le parece, por lo que ha dicho el Sr.
Tarrés, que lógicamente hay puntos que son comunes al Sr.
Tarrés y al Sr. Alorda, en los agradecimientos en relación a la
unificación con turismo son comunes. Yo les doy las gracias,
espero que esta unión no les defraude y que los resultados sean
positivos. Evidentemente, como ha dicho mi compañera, no es
la situación ideal la que tenía el deporte en el seno de la
administración autonómica en general, había sufrido una
devaluación de índole, diríamos, político administrativa
incomprensible, que no siempre tiene por qué tener las culpas
de todo, ¿no?, pero al final yo creo que ha sido como la
asignatura que nadie quería y que se iba dejando abandonada y
que al final, bueno, acabó en una delegación en Presidencia, y
tampoco se observó una atención específica por el deporte. Creo
que es un gravísimo error por los valores humanos que
transmite y por la importancia turística que tiene para nuestras
islas pero, bueno, eso es agua pasada y espero que con la
colaboración de todos saquemos esto adelante.

En relación, entonces..., bueno, Sr. Tarrés y Sr. Alorda
gracias por las coincidencias que podamos tener, que ya, como
ha dicho el Sr. Alorda, pueden estar en torno al 95%, con lo cual
yo creo que es mi segunda o tercera comparecencia con ustedes
y creo que en varias ya me ha dicho lo mismo; no sé si puede
ser preocupante pero...

(Rialles)
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...pero..., espero que no y espero que sea el inicio de una
gran amistad.

(Més rialles)

Bueno, en cualquier caso, empezando entonces por el Sr.
Tarrés, aquí el tema de los deportistas de élite y de vigilar a las
islas menores es evidente; yo creo que lo que hemos dicho en
relación a los cursos on line y al desplazamiento de los
profesores para realizar los exámenes a las islas menores pues
yo creo que ya demuestra una voluntad de tenerlas en cuenta.
Además no es una intención no estudiada, no, se ha estudiado -y
esto entronca con una sugerencia o petición del Sr. Alorda en el
tema de los gastos-, se ha estudiado, porque hay una parte, que
es la parte general que lleva a cabo la dirección general, que es
una parte que puede ser un temario común a todas las
disciplinas y que se va a hacer on line desde la dirección
general, con lo cual el tema presencial se va a reducir como
mínimo a la mitad, y la parte específica de la disciplina, que ya
la hacen las federaciones, pues ésas serán las presenciales y las
que se celebrarán en cada una de las islas. Se ha estudiado, se ha
hablado, se ha llegado a la conclusión de que eso es posible, se
ha analizado la disminución de coste y, bueno, pues eso va a ser
posible llevarlo a cabo, y nos congratulamos en primer lugar
porque va a suponer una reducción de gasto y en segundo lugar
porque nos va a posibilitar aumentar los cursos gracias a esa
reducción de gastos, pero es posible.

En cualquier caso si en algún momento he hecho referencia
a Mallorca en lugar de a las Islas Baleares pido disculpas, ha
sido un lapsus que nada tiene que ver con cuáles son nuestras
intenciones, por supuesto, de ser gobierno de todas las islas.

Otro tema importante es el tema de la formación de los
técnicos. Si usted ve la Ley del deporte de las Islas Baleares,
una ley extensa, bien armada, pero dedica sólo tres artículos al
tema de los profesionales del deporte, tres artículos. Basta ver
eso para darse cuenta de que requiere un desarrollo
reglamentario. Entonces ya el artículo 82 habla de que la CAIB
expedirá las titulaciones de acuerdo con los planes de estudios
de aquí; entonces es algo que evidentemente puede no regularse
o puede regularse, y si se regula va a ser para exigir calidad y
formación. Entonces es evidente que no vamos a regular para
empeorar la situación, además con la importancia que tienen los
reglamentos; entonces está claro que algo mejorará la
reglamentación.

No he dicho específicamente que vayamos a hacer una
promoción. He hecho cuatro puntos, no estaba en ninguno de
ellos; sí he puesto un ejemplo de evento, porque dentro del
último de los puntos, que era la promoción del turismo
deportivo, he dicho que uno de los puntos, colaboración con la
ATB, y he dicho eventos, y uno de los tres eventos que he
mencionado como ejemplo era una Cursa per la Dona, en la que
participan hombres, por cierto, y en la cual la cantidad
recaudada va a ir a parar a promoción. En cualquier caso no
significa que no lo vayamos a hacer, pero usted lo ha elevado a
la categoría y lo mío era una anécdota, o un ejemplo. Entonces
no..., era un ejemplo pero puede ser categoría en cualquier
momento, era una anécdota pero puede ser categoría. Para eso
tenemos a Elena Gómez ahí, que Elena Gómez es la
coordinadora del deporte y la mujer, y evidentemente le vamos
a exigir que trabaje en esta línea, y lo que queremos es

potenciarlo; al final es una cuestión de priorización, de
racionalización del gasto y de trabajar, y estoy seguro de que
con Elena Gómez y bajo las direcciones de Javier Morente esto
se va a potenciar.

Y luego el último de los puntos importantes -si me he dejado
alguno seguro que me lo podrá recordar- es el tema de la
situación económica, “¿cómo va a poder hacer usted todo esto
con la situación económica que debe tener o que habrán
heredado?”; y también entronca casi con el primer punto del Sr.
Alorda, que hablaba de la situación económica. Yo, como hice
en las otras dos comparecencias, porque ya he comparecido en
turismo y he comparecido en puertos y aeropuertos, no tenía
ninguna intención de hablar de la situación económica, y
tampoco tengo muchas ganas de hablar de la situación
económica porque a nosotros lo que se nos exige es trabajar y
mirar hacia adelante, pero tenemos una deuda importante,
tenemos una deuda importantísima, gravísima, y es una deuda
que ya se puede decir que está fuera de nuestro ámbito
competencial como Conselleria de Turismo, está ya todo
dirigido, como ustedes saben, ha salido en los medios de
comunicación, y, como es lógico, por el vicepresidente
económico, que en estos momentos está organizando toda la
estrategia necesaria para intentar empezar a preparar un plan de
pagos para ir reduciendo esta deuda. Evidentemente si la
cantidad que va a obtener de financiación, como se puede leer
en los últimos días en los medios de comunicación, va a ser de
un 10% de la deuda de déficit que tenemos en estos momentos,
evidentemente la situación continuará siendo muy grave, pero
es una situación con la que nos hemos encontrado y que
tenemos que gestionar lo mejor posible, y en eso está nuestro
vicepresidente económico, que es un gran profesional en la
materia. 

Pero sí tenemos, por ejemplo, de la Fundación Illesport -por
ponerle un ejemplo, no tengo ganas aquí de hurgar en temas que
además me resultan molestos, porque a mí sinceramente lo que
me gusta es hacer cosas-, a los clubs la Fundación Illesport les
debe más de 1,5 millones de euros, sólo a los clubs; a los
deportistas individuales están comprometidos 1.800.000 euros
de los cuales 1.030.000 ya se tendrían que haber pagado, y el
resto a lo largo del año, esto a los deportistas individuales. Ni
hablar de las instalaciones de ayuntamientos o consejos
insulares, eso que se incrustó en la Fundación Illesport de
23.952.000 euros para actividades para instalaciones deportivas
y que nunca se le dio este dinero a la Fundación Illesport para
hacer todo esto, y hay algunos ayuntamientos que han empezado
a construir instalaciones deportivas sin que haya un euro para
pagarles; estamos hablando de 23.952.000 euros. Luego también
convenios con la ATB, otras deudas comprometidas, una póliza
de crédito de 12 millones de euros... En fin, al final uniendo
clubs con deportistas, convenios con la ATB, infraestructuras,
pólizas de crédito, tenemos en Illesport, sólo en la Fundación
Illesport, 20.482.000 euros de deuda vencida. A largo plazo hay
35 millones de euros más, con lo cual la deuda total son 55
millones de euros en la Fundación Illesports. 
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No es para tirar cohetes, evidentemente, pero nosotros
tenemos que trabajar, y seguiremos trabajando y la planificación
que les he presentado sinceramente la vamos a poder sacar con
una reducción del presupuesto que orientativamente nos han
dicho aproximadamente cuál va a ser; ¿qué tendremos que
hacer?, bueno, pues tendremos que hacer grandes recortes,
racionalizar el gasto. 

Y por eso podemos entrar también a hablar de los viajes
entre islas, que es otra deuda; ahora se deben 1,1 millones de
euros a las agencias de viajes por viajes que han realizado
nuestros deportistas que no se han pagado. Bueno, pues ¿qué
pasa?, a día 30 de octubre se agota la partida, ya se agota la
partida; pues vamos a sacar una nueva convocatoria para lo que
queda de año; ¿qué vamos a hacer?, hemos puesto 89 euros de
desplazamientos Mallorca-Menorca y Mallorca-Ibiza y
viceversa, y los de Ibiza y Menorca van a ir a 120 euros. Los
deportistas se los sacarán, irán guardando las justificaciones,
tendrán que presentar el billete, el comprobante de pago y la
participación en la actividad deportiva, y a partir de enero del
año que viene se les pagará, es decir, se va a tener que hacer,
con el presupuesto de 12 meses, pagar los viajes de 14 meses.
Bueno, pues se hará, ya se ha acordado con ellos. 

Claro, ¿cómo se puede racionalizar, también? Pues por
ejemplo en competiciones de motociclismo, que también es un
ejemplo que ponía, pues cada uno se iba con su furgoneta; ya se
ha hablado con la federación y en cada furgoneta irán tres
deportistas con sus motocicletas, pero es que antes iba cada uno
en una furgoneta, y eso lo pagábamos nosotros. Es un ejemplo
cualquiera, pero es que se puede racionalizar. Entonces nos
damos cuenta que haciendo este tipo de análisis, racionalizando
el gasto, pues con muchísimo menos dinero vamos a conseguir
prácticamente lo mismo. Es que, claro, se puede ir a lo grande
o se puede ir con economía de guerra, y al final estamos
abocados a esa economía de guerra. Entonces vamos a tener que
luchar para, con muchísimo menos dinero, hacer lo mismo, y lo
conseguiremos, lo conseguiremos porque si al final los tres
motociclistas están allí, con sus motos, aunque no vayan en tres
furgonetas es lo mismo y nos habrá costado un tercio. Esto es
sólo un ejemplo, pero esto es lo que vamos a tener que hacer.
Entonces, estos pagos a partir del 1 de noviembre pues irán con
cargo a los presupuestos del 2012. 

Esto son ideas de lo que vamos a tener que hacer en líneas
generales. El tema de los patrocinios, Sr. Alorda, bueno, pues es
muy sencillo, ¿qué es más fácil que uno dé un patrocinio de
11.000 euros para una actividad deportiva o que un empresario
invierta 140 millones de euros en la reforma de Magaluf? Pues
yo diría que lo primero, pues si ha ocurrido lo segundo puede
ocurrir lo primero, es una cuestión de confianza, es una cuestión
de confianza. Vamos a ver, un empresario, la población en
general, confía o no confía en sus políticos. Les guste o no, por
méritos o deméritos, hasta ahora no confiaban con ustedes, no
confiaban con ustedes. ¿Por qué?, porque ni ustedes confiaban
en ellos ni hacían las reformas legislativas necesarias para que
ellos confiaran en ustedes. Si nosotros acometemos las reformas
legislativas necesarias para que esa confianza resucite y se
empieza a trabajar conjuntamente con el sector, sin complejos,
si el sector gana dinero no pasa nada, si la sociedad se enriquece
culturalmente y socialmente no pasa nada. Entonces eso pues
eso es lo que eliminamos. Al final si se reforma Magaluf y
5.000 plazas turísticas se reforman por una inversión de 140

millones de euros tenemos un potencial patrocinador de
actividades deportivas. Todo es lo mismo, es la economía, es la
seguridad jurídica y es la confianza en los políticos. Cuando
esto se pierde se pierde todo, se pierde la actividad económica
y se pierden los patrocinios deportivos y nosotros lo vamos a
recuperar todo, pero necesitamos un poco de tiempo.

El portal web pues será un visit, será un visit, evidentemente
será un visit y para esto está creado y además lo hacemos con
medios propios, como no puede ser de otra manera, no tenemos
un duro, y yo creo que será un éxito. La planificación de los
equipamientos que no tiene que ser desde un punto de vista
turístico sino que tiene ser desde un punto de vista local, bien,
mire, yo hice los dos, no pasa nada. Yo era alcalde de Calvià y
me vino a ver un equipo de rugby, el Toro, y es que estamos
jugando en Palma, es que no tenemos campo de rugby, uno de
los clubes más prestigiosos de rugby de Baleares. Bueno, pues,
aquí tenemos mucho turismo británico pues vamos a matar dos
pájaros de un tiro, entonces hicimos un campo de rugby. Está
jugando el Toro y están jugando muchísimos equipos británicos,
irlandeses, galeses y escoceses que van ahí a hacer sus
pretemporadas. Y de esta manera todo el mundo contento. Una
cosa lleva a la otra. Entonces, ¿qué más da si nació por idea del
rugby o nació por idea de un operador turístico? La cuestión es
que está funcionando para todo el mundo. Entonces, no
prevalecerá nadie, al final las instalaciones deportivas las
aprovechan todos. Lo que pasa es que estamos tan mentalizados
de que hay que separarlo todo, no, todo va unido, el sector
privado va unido al público, la economía va unida al deporte y
el deporte va unido al turismo. Es un todo. Y mientras
separemos y hagamos reinos de taifas, cosa que aquí en esta
legislatura no va a ocurrir, pues los resultados seguramente
serán bastante mejores. 

En cuanto a las rutas, bueno, pues evidentemente habrá que
luchar por accesos. Nosotros también en Calvià hemos hecho
quilómetros y quilómetros de rutas en la finca Galatzó sin
ningún problema y también rutas particulares y firmado
convenios con Torá y con otras fincas y sin ningún tipo de
problemas. Bueno, pues ya tenemos un know how que
intentaremos extenderlo, evidentemente somos los primeros
defensores de la propiedad privada, pero también somos los
primeros defensores de los caminos públicos y si las rutas tienen
que transcurrir por donde tengan que transcurrir, pues lo
defenderemos. 

No sé, he entendido una referencia a unos mensajes antibici,
yo, la verdad no suelo montar en bici, pero no tengo nada contra
los ciclistas. Entonces, si me puede aclarar este punto, pero
antibici no, la verdad es que nosotros no tenemos nada contra
absolutamente ningún deporte, somos, tanto Javier como yo,
unos grandes amantes del deporte y yo lo practico a diario,
aunque ya le digo que no la bici.
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En cuanto al tema del nombre, no se preocupe estará en
catalán. Quedese usted tranquilo, Sr. Alorda, porque estará en
catalán.

Bueno, esto es un poco lo que yo creo que tenía que
contestar, seguramente me he dejado algo, pero hablan rápido
y a lo mejor no lo he podido coger. A su disposición para volver
a contestarles.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de rèplica. Pel
Grup Parlamentari Socialista, Sr. Tarrés, vol intervenir? 

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tanta sort que estarà en català, a mi
em preocupava que acabés estant en mallorquí. Però, bé, pel cas
és el mateix, ja està bé. Miri, abans de continuar fent referència
a això, Sra. Palau, jo li diré una cosa, jo li he dit i crec que vostè
em coneix, jo no vaig a la guerra mai, difícilment, només vaig
a la guerra quan em fiquen el dit dins el fetge perquè t’has de
moure. Vostè cregui...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, disculpi, però no pot dirigir-se a la Sra.
Diputada. Vostè s’ha de dirigir ja...disculpi...

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sí, som molt maleducat, ja ho sé. Ha estat una equivocació.

LA SRA. PRESIDENTA:

No passa res.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Fent referència a allò que ella havia dit, jo em considero una
persona molt lleial amb els meus i quan els meus s’equivoquen
els defens, podria defensar perfectament moltes de les coses que
es varen fer la passada legislatura i en podria atacar moltes de
les que es varen fer l’anterior legislatura. Però crec que el
progrés està en parlar d’avui cap endavant i la setmana que ve
parlarem de la setmana que ve cap endavant i intentar aprendre
dels errors que tots hem comès en el passat. Aquesta serà la
primera virtut si volem tenir virtuts.

Sr. Conseller, a mi m’agradaria que poguéssim parlar així
com parlam ara una setmana seguida d’esport i que ens anàssim
aclarint. Vostè em fa referència a coses que jo li he dit en la
primera intervenció que està bé, que la declaració d’intencions
és bona. Quant a la part econòmica vostè em diu que tenim un
dèficit, perfecte, hi ha un dèficit pel que sigui. Les regles del

joc, jo crec que hem de tenir molt clar què volem fer, amb el
que tenim i amb les possibilitats que tenim què és el que volem
fer, on ho volem invertir o on no ho volem invertir. Perquè
vostè em diu, segur que quan acabem serà millor resultat del
que hem tengut. Jo li dic, no ho sé, depèn de per a qui. Si vostè
fa una gestió fantàstica en esport de formació; en promoció del
que vostè em deia aquí, esport femení, esport de base, tot això,
però resulta que als futbolers els baixa el Mallorca a segona
divisió perquè hi ha una desgràcia per ventura el culparà a vostè
algú. I, clar, no serà just, vostè no en tendrà la culpa, però
passarà.

Si després hi ha alguns que fan una suma total i diuen amb
aquests esports i amb aquests esports hem baixat i amb aquests
hem pujat, doncs el conseller... i això ho ha d’assumir, vostè
com a alcalde ha patit que quan un altre ha colAlocat una rajola
mal colAlocada a un carrer li han donat la culpa que l’alcalde no
té la rajola ben colAlocada. I això és així, encara que no tengui
la culpa, encara que hi hagi cent d’aixecades i l’endemà n’hi
hagi noranta d’arreglades. Vull dir, la humilitat començarà per
aquestes coses. Crec que està bé.

 Vostè diu, miri, partim amb un dèficit de 55 milions entre
la Fundació Illesport, entre deute a curt termini i a llarg termini.
Molt bé, vostè em diu que hi havia la intenció de firmar un
conveni amb instalAlacions esportives per 23 milions d’euros
que era una bestiesa, li admet que em digui que era una bestiesa.
Jo com a possible beneficiari que era en aquell moment i que
com a president del Consell d’Eivissa tenia tota la ilAlusió del
món perquè arribassin uns duros per fer una feina, jo li desig al
president actual que els aconsegueixi, però si vostè no els posa
pel que diu, i que ho defens, vull dir, que ho admet, val, vegem
en què invertirem, deixem clar en què invertirem. 

Jo sé que totes aquestes coses que feim, torn a dir el que he
dit abans, qui més ho patirà serà aquell senyors que li picarà a
la porta tots els dies, els meus duros on són?, el deute que tenc
de l’any passat, on és? I això és el que hem de resoldre i hem de
tenir clar què és el que cobrarà. Vostè ha fet una aproximació
aquí que vull entendre que quan ha parlat dels duros que rebrien
els esportistes d’aquí a gener és el mateix tracte que s’ha fet
amb la Federació de Futbol, allò que s’ha fet amb la Federació
de Futbol, si no ho entenc malament, és que es pagava fins el 16
d’octubre, d’octubre a l’any que ve, ho avançava la Federació
i llavors se’ls retornaria, no sé si vaig per bon camí, crec que és
una cosa així i després es tornaria a assumir, vostè diu que
s’assumiran els 120 euros per a les illes menors i els 85 per
a...no, 120 euros dels desplaçaments de Menorca-Eivissa i
Eivissa-Menorca i els 85, els altres, doncs, hem de veure quins
clubs ho poden aguantar i quins no, no serà igual per a tothom,
anirà en funció de qui sigui capaç d’aguantar aquestes coses.

Per tant, crec que s’hauran de fer esforços per a qui més
necessitats tengui. Jo li diré un error, una cosa que trobava
malament de la Fundació Illesport del passat, no fa falta que
ningú m’ho conti, jo he estat prou reivindicatiu, però quan som
reivindicatiu amb els meus no ho trec al carrer, ho guard dins.
Però, posarem dos casos, posem una categoria determinada,
primera divisió de l’esport que sigui, un club de dues illes
diferents, un vol quedar campió perquè vol quedar campió i es
busca un pressupost d’1 milió d’euros, per exemple, i un altre
vol aguantar, vol promocionar la base i té un pressupost de
200.000 euros. Les ajudes públiques que rebran seran iguals si
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estan en la mateixa categoria o tendrem en compte les
ambicions de cada club? Jo no estaré a favor de tenir en compte
les ambicions, per ventura, en tot cas, aquell que tengui més
capacitat per aconseguir més recursos de fora ha de ser capaç de
baixar-ho, però al mateix temps hem de ser capaços de complir
amb tots els acords que prèviament tenguem amb cada un dels
clubs, amb cada un dels esports i amb cada una de les bandes,
quan parl d’esport masculí i esport femení fent referència a allò
que anàvem. 

Però bé, consider que tendrem molt de temps per parlar de
coses. A mi m’agradarà que ho comentem, conèixer-ho i si
anam en la línia que vostè diu cregui’m que tendrà el meu
suport i si no, tendrà la meva crítica procurant que sigui
constructiva sempre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’acabar, Sr. Diputat, que ja passam d’un minut.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

I entenguin que quan li fiquen a un el dit dins l’ull té dret a
contestar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I gràcies, Sr. Conseller, per
les intervencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tarrés. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Alorda, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, jo també celebr
que, com a mínim, amb els grans objectius hi hagi una àmplia
coincidència perquè crec que això és bo per a tothom. Ja li dic
que en la segona intervenció el percentatge ha baixat
significativament i quan no parlam d’esports sé cert que també
tenim un percentatge de discrepància més alt. Però en tot cas jo
crec que amb els objectius és bo que coincidim. De totes
maneres, sí que vull apuntar que en el punt on no coincidim és
a l’anàlisi de per què som aquí econòmicament i crec que sí que
hem de parlar, jo sí que vull treure el tema assumint-ne tot el
cost que calgui perquè tothom espera que parlem de quan
cobraran els que esperen aquests recursos i de quina és la
situació de molta gent que no entendria que parlàssim del futur
i que no parlàssim dels problemes que es troben dia a dia a la
pràctica. La credibilitat passa per aquesta sinceritat, però també
per cobrir allò que dius, no per dibuixar un horitzó magnífic sí
no pagues.

Crec que en aquest sentit, bé, vostè deu la meitat del que
costa el Palma Arena, jo crec que és moltíssim, i que certament
si entr en una anàlisi de per què no el pot pagar crec que ens
separarem, no passa res, però segurament fugiríem de la línia
del que és l’esport, en el qual cas hi haurà un doble debat durant
aquests quatre anys, un és si trobam que gasta bé els doblers que
vostè té assignats a esports i l’altre si trobam que els doblers que
hi ha assignats a esports són suficients, que en part fugirà de la
seva competència, però en part nosaltres no ho defugirem
perquè nosaltres estam disposats, fins i tot, que hi hagi altres
ingressos o altres maneres de repartir el pastís de la comunitat
autònoma i n’haurem de parlar o senzillament haurem de deixar
constància que mentre l’esport base pateix o hi ha tants
d’elements que sofreixen retallades, no hi podrem estar d’acord.

En aquest sentit crec que vostè, o tenc la sensació que com
a liberal magnifica molt la cosa pública, com el gran
descodificador de tot. Jo li puc assegurar que quan a Inca hi ha
un grup com Drac, que és el gran patrocinador del Bàsquet Inca
i que crea una gran expectativa, quan Drac desapareix crec que
el Govern, i no entraré en Drac i gratar el que va passar, etc.,
potser sí que és culpa del govern autonòmic, del govern
municipal que no ha creat confiança, però quan al Constància li
lleven publicitat, quan la lleven arreu potser és veritat que el Sr.
Antich, el Sr. Zapatero tenen molta culpa, però jo crec que
passen més coses, més coses que això.

Per això crec que transmetre que tot es ressol amb aquesta
relació, jo crec que tothom vol que hi hagi patrocinis i intenta
crear les condicions amb més sabers o amb menys i quan hi ha
hagut condicions econòmiques favorables d’un color o de l’altre
els patrocinis han sortit i si no, ja compararà els dels anys
noranta amb els d’altres moments, i quan no han estat no han
estat. 

Els 140 milions m’agradarà veure’ls, però ja en parlarem un
altre dia perquè també ara això ens fuig un poc d’estudi. 

Els equipaments, s’ha de tenir molt en compte la base, miri,
veure el Fisiomedia no poder jugar a Manacor és una situació
que l’haurà d’analitzar a Manacor, per ventura no, però
nosaltres a Inca podem tenir bons jugadors de rugbi, però
difícilment tendrem les seves condicions i per ventura si en el
cas del rugbi, és un exemple com vostè molt bé deia, que sí, que
la sinergia turística de persones que no són d’aquí o que tenen
aquesta tradició ajuda a la instalAlació, però si establim només
aquesta mecànica hi haurà gent que es quedarà sense
equipaments. Per tant, hi ha d’haver, com dic, les dues. A mi em
pareix bé tenir en compte la turística, fins i tot em pareix bé que
hi hagi una certa competència a l’hora de demanar equipaments
o a l’hora d’establir..., però no que sempre s'ho enduguin els
mateixos. Crec que això no es pot fer amb mentalitat
estrictament turística una revisió del Pla d’equipaments.
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Per cert, que de dissenyar equipaments, gastar no és de qui
fa la construcció, jo pensava que això ja ho havien descobert, el
qui paga les construccions és molt després d’haver-se fetes. Ho
dic perquè aquí pareix que algú encara creu que la despesa de
fer una instalAlació la paga qui la fa, qui la fa paga la primera
pedra si no fos perquè s’ha endeutat i els dos primers anys de
carència no paga res. Quan hi havia carència és perquè hi havia
préstecs. Perquè crec que estam pagant totes les instalAlacions
que s’han fet esportives els darrers deu anys, encara es paguen.
Ho dic perquè algú no perdi de vista el que és difícil i el que és
fàcil. I allò que veim nosaltres és una degradació d’aquests
equipaments i que haurem de fer un esforç tots de prudència, de
falta de demagògia en tots els sentits. Crec que aquest pla
d’equipaments i les instalAlacions que s’havien de fer amb tots
aquests milions era tothom que els demanaven i el Diari de
Sessions en deu estar ple de no-demagògia, de no-demagògia
que demanaven tots aquests plans i se sabia amb quins doblers
es comptava.

De totes maneres, jo crec que sí, jo li faig aquesta aposta, li
admet aquesta aposta per la prudència, pel rigor, per abandonar
la demagògia populista i tirar-nos els trastos pel cap més enllà
de les diferències que hi ha de l’anàlisi de com hem arribat, ara,
ja li ho apunt, si la conseqüència d’aquest rigor és de retallades
dins l’esport, retallades dins el conjunt perquè no queda més
remei, però si la idea és davallar en equipaments, davallar en els
clubs, en tot el que hem fet tots aquests anys, hi haurà un nivell
de comprensió per la situació i un altre nivell que no
compartirem perquè no compartirem el repartiment complet del
pastís.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Palau, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només per dos minuts.
Bé, jo no em vull referir a títol nominal als representants dels
altres grups perquè vostè no m’hagi de renyar, només dir
d’aquest portaveu que parla de futbol quan vol dir esports que
ell crec que avui ha defensat alguna cosa aquí que quan ha
tengut l’oportunitat de governar no ha posat en pràctica sinó tot
el contrari, però crec que és avui massa tard per entrar en
baralles i tenim quatre anys per davant per anar als detalls. Per
tant, aquí ho deixarem estar.

Llavors, l’altre portaveu una vegada més ens treu, amb tota
la negativitat del món, el Palma Arena, i jo pens que és una
instalAlació magnífica, que així ho considera el món esportiu de
l’illa de Mallorca. Precisament gràcies al Palma Arena té un lloc
on jugar el Fisiomedia Manacor, entre d’altres, i només vull
apuntar que el Palma Arena va costar un 10% del que ha costat
Son Espases, que tardarem trenta anys en pagar-ho. Per tant,
crec que la prudència ens la podem aplicar tots a l’hora de parlar
de segons quines qüestions.

Vull dir al Sr. Conseller que tornam a agrair-li les seves
explicacions, crec que ha estat bastant complet per ser el primer
dia que ha vengut aquí i que l’esport balear, malgrat totes les
dificultats que tenim i els errors polítics que hagin comès els
que han ocupat les institucions al llarg d’aquests darrers anys,
doncs l’esport balear encara gaudeix de molt bona salut. Tenim
un bon cos tècnic; tenim una base ampla i ilAlusionada, amb
ganes; tenim, sobretot, una elit excelAlent que ens porta èxits a
nivell mundial i que cada any, per no dir cada dia, els podem
veure en els mitjans de comunicació a nivell nacional; també,
com he dit, tenim les instalAlacions i el que hem de fer és
treballar des de la comunitat autònoma perquè tot això es
mantengui i no retrocedim. És a dir, que cada dia a pesar de les
dificultats doncs millorem i ho facem també a totes les illes.
Pens que vostè té un bon equip per fer-ho i que si hi ha voluntat,
capacitat i feina, com nosaltres pensam que així és, no tendran
cap problema per aconseguir-ho i tenir èxit en la seva empresa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I per torn de contrarèplica, Sr.
Conseller té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sra. Presidenta, muy brevemente. Al Sr. Tarrés...,
bueno, yo le hablaba de hoy para mañana, en principio, no tenía
ninguna intención..., y además es la filosofía que he llevado en
mis tres comparecencias: sólo he hablado del pasado cuando me
han preguntado, y entiendo que, bueno, como dice el Sr. Alorda
es lo que hay y seguramente ninguno de los que están aquí tiene
nada de qué avergonzarse, pero si me preguntan lógicamente lo
explico. 

El tema que comentaba, el tema de que me van a dar las
culpas sin tenerlas, bueno, a mí realmente me afecta que me den
la culpa cuando la tengo, y ya tengo en este sentido amplia
experiencia mediática de que se me atribuyan determinadas
culpas sin tenerlas, y se puede decir, con una experiencia
clarísima que no voy a decir, que sinceramente ya estoy
acostumbrado, por decirlo suavemente.

Entonces, por otro lado, ha dicho la petición de
determinadas inversiones que..., bueno, que nos van a hacer
inversiones, que nos van a reclamar. Sí, pero es que ésta va a ser
la situación global del Gobierno, es que realmente los consejos
de gobierno son terribles en estos momentos, porque los
consellers recibimos unas presiones tremendas de distintos
colectivos que están intentando cobrar, pero para subsistir, y
lógicamente está centralizado, como ya les he dicho, en la
Conselleria de Economía, el vicepresidente económico está
intentando hacer el plan de pagos, está todavía negociando con
las entidades financieras y, bueno, nosotros lo que tenemos que
hacer y estamos preparados, estamos mentalizados, es aguantar,
aguantar y decir que vamos a intentar mejorar la situación. ¿Y
qué vamos a hacer?, pues aplicaremos criterios objetivos,
criterios objetivos de adjudicación y de priorización del gasto,
como puede ser el que haya mayor número de deportistas de
Baleares, y aplicaremos los criterios objetivos y priorizaremos.
Y vamos a empezar a eliminar, pero es que, con el trabajo que
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ya ha empezado a hacer el director general, es que incluso,
quizá en menor escala, pero le está sucediendo un poco lo que
nos ha sucedido con las ferias turísticas: cuando a nadie se le
había ocurrido o nadie se había atrevido a decir: “Oye, pues no
vamos a la World Travel Market de Londres”, o “vamos con un
15, un 20, un 30% del presupuesto”, y lo que era aquello una
plaza de toros se va a convertir en un chiringuito. Oye, es que
nos han dado la enhorabuena, y no pasa nada. 

Es que había una mentalización generalizada en la sociedad
de que nos estábamos pasando, es que es algo que nosotros
mismos, seguramente en nuestra burbujita específica para los
políticos, no nos dábamos cuenta. Bueno, pues nos están dando
el camino: “quitad por aquí, quitad por allá, que esto es un
escándalo”, es que los particulares nos están ayudando. Siempre
habrá los que se quejen, hemos creado un monstruo que es la
cultura de la subvención, y tantos años como hemos tardado en
crearla vamos a tardar en eliminarla, pero bueno, alguien tiene
que empezar y estamos empezando; porque nos ha tocado, estoy
seguro de que ustedes también lo harían, porque es que, si no,
no subsistirían. Entonces nos ha tocado, pues lo vamos a hacer.
Espero que lo hagamos bien y, si no, pues dentro de cuatro años
nos mandarán a casa, pero lo tenemos que hacer.

Y, Sr. Alorda, pues hablando de condiciones económicas
que son desfavorables, si son desfavorables bajan los
patrocinios... No siempre es así, eran tan desfavorables hace tres
meses como ahora, y seguramente en el invierno serán más
desfavorables, pero es que con la legislación se pueden cambiar
las condiciones, es que basta decir..., le gustará o no le gustará,
pero basta decir “vamos a apostar por los condoteles, vamos a
apostar por la flexibilización del principio de uso exclusivo”, y
ya se animan. Dicen: “Bueno, pero si esto es lo que necesitamos
para sacar un producto adelante”, y ya se animan sólo con esto;
no hemos iniciado la tramitación parlamentaria y ya se están
animando. Entonces, bueno, sí, está muy bien la crisis
económica, pero la crisis económica ni se puede negar ni se
puede quedar uno al pairo esperando que se solucione sola, los
grandes gurús de la economía mundial nos van a venir a
solucionar los problemas a las Baleares; pues no señor, los
problemas de Baleares los tenemos que resolver desde el
Gobierno balear, y lo vamos a hacer, no lo dude que lo vamos
a hacer.

Y sé que las obras se pagan, sé perfectamente que a veces
las obras se empiezan a pagar muy tarde, es evidente. Yo como
alcalde empecé a pagar el paseo de Calvià que la Sra. Nájera
había hecho hacía seis años, o sea que lo he sufrido en mis
carnes, pero yo le digo una cosa: de los 20,4 millones de euros
a corto de deuda de Illesport, 18 son de la última legislatura, de
los 20,4, o sea que la proporción es bastante significativa. 

Entonces, bueno, eso es un poco lo que les quería decir, creo
que he tocado todos los temas. Les agradezco muchísimo su
colaboración, su propuesta de colaboración. Estoy seguro de
que nos entenderemos en casi todo. Yo, desde luego, y todo mi
equipo quedamos a su entera disposición.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I abans d’acabar volem agrair la presència del Sr. Conseller
de Turisme i Esports i dels seus acompanyants.

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

Moltes gràcies.
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