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EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputades, començam la sessió d’avui i,
en primer lloc, correspon demanar si es produeixen
substitucions.

No hi ha substitucions?

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 14681/20, i
15561/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 14681/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a regulació dels campaments
militars per a nins soldat.

Començam amb la RGE núm. 14681/20, presentada pels
grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, relativa a la regulació dels campaments militars per
a nins soldat.

Per a la seva defensa, i per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Ferrer, via telemàtica.

Sr. Ferrer, molt bona tarda. Té la paraula.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bona tarda a tothom. Gràcies, president. El que presentam
avui és posar l’accent sobre una qüestió que ens preocupa, des
de fa uns anys han proliferat a Espanya una sèrie de
campaments denominats d’orientació militar, adreçats a infants
i joves. Segueixen la moda dels campaments militars
americans, propers a l’Associació Nacional del Rifle, i de les
famílies que pensen que la manca de disciplina que
suposadament proporcionava el servei militar obligatori es pot
trobar en aquests àmbits.

A Espanya aproximadament hi ha uns set campaments amb
aquesta tipologia i van adreçats a edats a partir dels 12 anys cap
endavant. Sense cap mena de control pedagògic ni de seguretat
per les activitats que s’hi desenvolupen, els campaments diuen
educar en valors. Nosaltres hem volgut analitzar de quins valors
es parla. Per exemple el campament que es diu Tercios de
Alezo, diu que l’assetjament escolar fou de les raons que
impulsaren a constituir-se, i consideren que el bullying es pot
combatre lluitant contra ell mitjançant l’autodefensa física, no
consideren cap altra mena de qüestionament pedagògic, ni
tampoc de convivència. També consideren que els al·lots que
estan sotmesos a una sèrie de valors que ells anomenen com a
forans, diferents de la cultura espanyola -i cita textualment-
necessiten restaurar-se mitjançant (...)

(Mal funcionament del so)

... de cultura espanyola. Per tant, veiem aquí quina mena de
valors estan defensant.

Per un altre costat, disfressen l’estudi de valors democràtics
i constitucionals que apareixen als seus valors, però, per altra
banda, s’identifiquen aquests campaments amb emblemes

propis de la iconografia de l’anomenada reconquesta, tan
reivindicada durant el franquisme, i que és un tret distintiu
també del nacionalisme espanyol més ranci. O també contrasten
aquests suposats valors amb el fet que un dels campaments
portàs el nom de José Millán Astray, fundador de la Legión, per
un costat, però també suposat autor de la frase “viva la muerte,
muera la inteligencia”.

A banda d’aquests valors, totalment qüestionables, parlen
també de pràctiques relacionades amb el maneig d’armes de
foc. Inclouen activitats com l’ús de les pistoles anomenades
airsoft, que disparen bolles de plàstic, que si bé no són mortals
poden causar severes ferides si impacten a determinades parts
del cos. I també s’inculca un ensinistrament general en armes
i en pràctiques militars, com si això per si sol fos un valor. En
comptes d’educar o de convertir-se en vehicles d’educació per
educar en valors com la pau, la solidaritat, la llibertat o la
concòrdia i la tolerància es dediquen precisament a educar en
l’ús i el maneig de les armes.

En consultar la normativa veiem que aquests campaments
van en contra de nombroses disposicions. Per un costat, la
Convenció dels Drets del Nin aprovada per l’ONU el 1989; en
contra del Protocol sobre els drets dels nens relatius a la
participació en conflictes armats, també aprovat per l’ONU.
Van en contra de la Llei 9/2019, d’atenció i drets de la infància
i l’adolescència de les Illes Balears. Consideram que també van
en contra de l’addenda del Pacte balear per la infància que
vàrem signar tots els partits representants a la cambra balear
excepte un, que ja sabem quin és. Van en contra també del
Decret 32/2014, que estableix el currículum d’educació
primària de les Illes Balears, on es diu que s’ha de fomentar
precisament l’educació en valors, el respecte als drets humans
i la convivència en pau. Van en contra del Decret 34/2015, del
currículum d’educació secundària, exactament pels mateixos
termes. Van en contra del Decret 23/2018, de desplegament de
la Llei 10/2006, integral de la joventut, que és aquella que
regula les activitats de lleure en entorns infantils i juvenils; però
consideram a més el fet de conculcar-la, perquè justament el
que es proporcionen són activitats que en lloc d’educar contra
la violència, fa justament el contrari. I també consideram que
van en contra d’una ordre del Ministeri de l’Interior de 2012,
que establia que l’ús de les armes aquestes que esmentava
abans, les armes airsoft, aquestes armes lúdicoesportives, diu
precisament aquesta instrucció que no poden adreçar-se mai o
no poden ser emprades mai per nins menors de 14 anys, i com
deia abans aquests campaments alguns d’ells estan adreçats a
persones de fins a 12 anys d’edat. I finalment conculquen la
Llei Orgànica d’Educació, la LOE 2006, reformada, ja ho
sabem, per la LOMCE, posteriorment, però amb aqueixa
reforma de la LOMCE fins i tot l’article 2 el varen deixar tal
com estava, i l’article 2 de la LOE (LOMCE) ens diu, a
l’apartat c), que l’educació ha de ser un exercici de la tolerància
i de prevenció de conflictes i resolució pacífica del mateixos,
i ens diu que als infants, als subjectes de l’educació, se’ls ha de
formar per a la pau.

En el torn de rèplica explicaré també altra informació, ja
que l’Injuve, l’Institut Nacional de la Joventut, va lliurar al
Congrés dels Diputats...

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202014862
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, si pot anar acabant, per favor...

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... -si, vaig acabant, president-, en data 2 d’octubre d’enguany,
va remetre al Congrés dels Diputats un informe prou complet
sobre aquest tipus d’activitats.

És per tot això que proposam que el Govern de la comunitat
autònoma prohibeixi aquest tipus de campament per totes les
raons enumerades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda a tothom i bona
tarda, Joan, als confinats, també.

Els denominats campaments d’estiu per a nens soldats van
en contra de nombroses disposicions legals vigents, tan
nacionals com internacionals, entre les quals destaquem la
Convenció dels Drets dels Nens, aprovada pel tractat
internacional de 20 de novembre de 1989, i ratificada per
Espanya el 90, en concret en els seus articles 6, 14, 19, 29 i 37.
De l’Ordre del Ministeri d’Interior 2860/2012, de 27 de
desembre, sobre l’ús d’armes airsoft en nens i nenes menors de
14 anys. Incompleixen també l’article 2 de l’actual Llei
Orgànica d’educació 2/2006, el dret a educar en valors per la
pau, amb respecte als drets humans, la vida en comú, la cohesió
social, la cooperació i la solidaritat entres els altres pobles.

Aquests campaments contradiuen també els objectius de
l’Agenda 2030, especialment l’objectiu 4 i especialment el 16,
l’objectiu de la pau. Així mateix els campaments de nins, nines,
adolescents i soldats, van en contra de les metes 4 i 8 dels
objectius europeus de joventut. 

En els darrers anys, a tots els nivells -estatal, autonòmic,
insular i municipal-, tant a les institucions com a les entitats, els
col·lectius i la societat civil que treballen amb la infància,
l’adolescència i la joventut han i segueixen desenvolupant
mesures, programes i accions per la tolerància i la lluita contra
qualsevol forma de violència i opressió, discriminació, racisme
i xenofòbia a les Illes Balears.

Les activitats de temps lliure i oci han de caracteritzar-se
per promoure l’anàlisi, la reflexió crítica i el compromís amb
la transformació social entre els joves participants, a partir de
la convivència i el treball en equip, en activitats d’educació no
formal relacionades amb l’educació ambiental, l’educació per
al desenvolupament, l’educació per a la igualtat, l’educació
intercultural i l’educació per a la pau.

La regulació de les condicions en què es poden
desenvolupar els campaments i les activitats d’oci i temps lliure
dirigits a la infància, l’adolescència i la joventut és competència
plena de les comunitats autònomes. És per aquest motiu que
presentem aquesta proposició no de llei, per impulsar les
disposicions administratives i normatives que calguin per tal de
prohibir aquest campament o programa d’oci adreçat a
persones menors d’edat, on es desenvolupin activitats que
fomentin la violència, l’ús d’armes o la pràctica d’una
disciplina militar. Que hi pugui haver campaments d’estiu per
a nens soldats a Balears seria fer passes enrere en la protecció
dels drets de la infància, l’adolescència i la joventut a les
nostres illes.

És per aquest motiu que demanem el suport a aquesta
iniciativa de totes les formacions polítiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Saludam la Sra. Assumpció
Font, que no s’havia pogut connectar i ara veig que ja està
connectada, bona tarda.

Torn ara de fixació de posicions. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán, per un temps
màxim de cinc minuts. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Bones tardes a totes i a tots, i una
salutació especial als dos diputats, el Sr. Diputat i la Sra.
Diputada que estan confinats i els veiem de manera telemàtica. 

Mirin, intentaré ser clara i intentaré ser breu. Amb aquesta
proposició no de llei, nosaltres veiem dues coses: una, un fons
amb el que nosaltres estam totalment d’acord i, després, una
exposició de motius amb la que moltes vegades no estam
d’acord, i explicaré el perquè. A nosaltres ens sembla perillós
generalitzar i treure tota una sèrie de qüestions, quant a valors,
negatives vinculades a l’exèrcit i vinculades a tot el que té a
veure amb el castrense. I m’explicaré. A l’exposició de motius
es parla d’una sèrie d’activitats que es varen fer i també, el Sr.
Joan Ferrer, ha parlat i, evidentment, jo estic totalment d’acord
amb el que ell ha dit, que no pot ser que es doni a entendre que
s’ha d’actuar en contra del bullying, ja incentivant la violència
per actuar en contra del bullying, evidentment nosaltres amb
això no estam d’acord. 

Però sí que ens sembla malament i ens sembla perillós
atacar una sèrie de valors que sempre, de sempre, han estat
vinculats a l’exèrcit i que no tenen perquè ser dolents, nosaltres
entenem, no?, vull dir: la companyonia, la disciplina,
l’exemplaritat, l’esperit de sacrifici, l’esperit de servei,
l’excel·lència professional, el sentit del deure, la lleialtat, són
valors que estan vinculats directament amb l’exèrcit i no
consideram que siguin dolents. Jo, de fet, som mare de dos fills
i no tendria cap problema ni un, però és que aquests mateixos
valors són compartits per molts altres tipus de campaments,
com per exemple, els scouts, de tota la vida, els valors dels
scouts és l’honor digne de confiança, la lleialtat, ser útil, ser
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servicial, ser obedient, ser disciplinat, però també dels escoltes,
dels escoltes de tota la vida: el compromís de l’esforç, el treball
en equip, la constància, la lleialtat. Són una sèrie de valors que
estan vinculats a molts de campaments però també, per
exemple, a campaments esportius. Els meus fills han anat a
campaments esportius i tenien moltíssima disciplina, no sé si
era militar o no, però moltíssima disciplina. 

Per tant, hi ha una part de la proposta, sobretot en
l’exposició de motius, que ens xoca una mica. Però, és clar, jo
m’he centrat en el punt d’acord, en el punt de l’exigència de la
proposició no de llei, de l’acord al que tots, jo entenc, que amb
el fons hauríem d’estar d’acord. Però jo els proposaré una
transaccional.

Allà on diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a impulsar les disposicions
administratives i normatives que calguin per tal de prohibir
qualsevol campament o programa d’oci adreçat a persones
menors d’edat o s’hi desenvolupin activitats lligades amb el
foment de la violència i l’ús d’armes.” Nosaltres, fins aquí, hi
estam d’acord. Però posa després “o la pràctica d’una
disciplina militar”, i aquí és on nosaltres creiem que aquesta
part s’hauria de llevar. Perquè és que ni entenem que es vulgui
criminalitzar qualsevol disciplina militar, ni entenem que es
pugui criminalitzar com, per exemple, posa a l’exposició de
motius, que no ho entenem, que deixa veure que hi ha
exmilitars que van a un campus.

A veure, segons quines activitats que es facin per exmilitars,
jo hi estaré totalment disconforme, el nostre grup hi estarà
totalment disconforme, però que un exmilitar vagi a parlar de
les activitats que fa la UME com, per exemple, va fer la UME
aquí, quan vàrem tenir la catàstrofe tan gran a Sant Llorenç, jo
no tenc cap tipus de problema. A nosaltres, al nostre grup, ens
preocupa molt més que vagi el Sr. Valtònyc a un campus o a
una escola, que no que vagi un exmilitar a explicar segons quin
tipus d’activitats, sincerament els ho dic. Sincerament els ho
dic.

Però, és que, a més, ens sembla dolent ja, per si, donar per
fet que la disciplina militar és dolenta, perquè és el que dona a
entendre! Si diem que la disciplina... Però, i què entenem com
a “disciplina militar”? Posar-se tots en fila quan arriben a un
campament, el matí, i dir bon dia a tots, i després posar-se en
ordre -que això fan a tots els campaments esportius-, respectar
l’autoritat, l’obediència, ser companys dels del costat, que es fa
a tots els campaments, vaja, als campaments que han anat els
meus fills, per suposat a tots, ningú no pot sortir de la fila.
Aquest tipus de qüestions a nosaltres ens preocupa perquè
tenim la sensació que es vincula violència amb exèrcit, i no és
així!

Per tant, no queda clar, això, jo els demanaria que per favor
tenguin en compte que...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán...

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

... que generalitzar és dolent. I com que no es fa cap tipus més
d’apreciació sinó només es diu això, nosaltres estam totalment
disconformes.

I també vull recordar que, cada vegada que en aquesta
comunitat autònoma hem hagut de menester l’exèrcit, l’hem
demanat, com ara, per exemple, per mor de la pandèmia, per
mor de la COVID-19, han estat els rastrejadors que ens han
ajudat a tots a poder controlar aquesta pandèmia, per tant, hem
d’anar alerta amb aquestes coses. Jo els demanaria que, per
favor, llevin això perquè nosaltres, si no, hi votaríem a favor,
no tenim cap problema de votar-hi a favor, sempre i quan llevin
aquesta petita frase que entenem que d’aquesta manera s’entén
malament. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. S’ha esgotat el seu temps. 

(Algun aplaudiment)

Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Gómez i Gordiola, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. La veritat és que aquests quatre folis
d’argument o quatre planes, a part de ser una recopilació d’un
article d’un documental d’El País del mes d’agost d’unes
declaracions de l’institut de la Joventut i d’Europa Press, és
confús, és confús. Jo entenc perfectament el que es pretén i
estic totalment d’acord amb l’esperit i, si m’apuren, amb
l’objectiu, que és instar les comunitats autònomes que és el que
està dient el Govern central. 

El Govern d’Espanya està dient que les comunitats
autònomes prenguin consciència d’una situació que sembla que
és preocupant. Entre d’altres coses, perquè tenen les
competències exclusives, les comunitats autònomes, de la
regulació de l’activitat d’oci i temps lliure, educatives per als
infants i joves del seu territori.

Esto es lo que pasa cuando se trasladan todas las
competencias, eh?, que l’Estat quan li demanes, el Govern
central et diu “ei, ves a veure les comunitats autònomes”. I què
tenim? Llei d’oci i temps lliure -o no-, llei d’activitats
educatives -o no-, i lleis de joventut -o no-, a segons unes o
unes altres comunitats autònomes. I estàs veient tipus
d’autoritzacions diferents segons l’àmbit territorial de l’Estat.
I coincidesc amb una part amb el que ha plantejat la diputada,
la Sra. Durán, la diputada Durán, i és que aquí hi ha dues coses:
un plantejament que hem d’estar -entenem, tots- totalment en
contra, que és traslladar als infants i als joves un esperit de
confrontació, de lluita, de guerra, o tot el que en suposa la
literatura i el relat que hi ha aquí, això, per una part; vetllar per
la integritat de la formació i l’educació fora de l’àmbit familiar
i fora de l’àmbit acadèmic d’aquests joves i d’aquests nins. I
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això ho fa la Llei de joventut, en aquest cas, de la comunitat
autònoma, ara, transferida als consells insulars. 

Per tant, cada consell insular regularà -amb una base
mínima- la realització d’activitats d’oci i temps lliure. I diré
més, perquè s’ha treballat molt, almanco a la nostra comunitat:
qualsevol activitat que es realitzi a una instal·lació pública o
privada que tengui infants necessita d’una autorització, o d’una
informació, s’ha de notificar, perquè hi ha menors. Ho diu la
Llei del menor, ho diu la Llei de la joventut, ho diu la Llei
d’activitats de temps lliure. Subjecta a inspecció, si hi ha
recursos; subjecta a una sèrie de documentació...

Avisi’m president, quan em falti una hora, per favor -una
hora, no, un minut- una hora em faltaria per parlar d’aquest
tema, que vostè sap perfectament que el coneixem. 

Però sobretot per vetllar perquè hi hagi un projecte
educatiu, i això..., se suposa que hi haurà d’haver recursos. Tal
com es redacta aquí, si això es realitzàs a la comunitat
autònoma, automàticament, es presentaria allà l’inspector del
consell insular, o d’ofici instaria el Defensor del Menor de la
comunitat autònoma, o la Guàrdia Civil; o un pare, la policia
local. Immediatament. I s’obriria un expedient i, si pertoca
vulnerava qualsevol dels temes d’aquí, fins i tot, l’actuació
judicial. Això està tutelat!, evidentment està tutelat. 

Què em preocupa, d’aquesta redacció?, abans ho ha dit la
Sra. Durán: es qüestiona l’exèrcit. Hi ha moments en què
s’entra i se’n surt, i que parlem de niños-soldado a l’estat
espanyol, em preocupa. Cerquem per favor què és un niño-
soldado. I un soldat està segrestat d’una família per formar-lo
per anar a matar. Al Congo, a la Guerra Civil espanyola -en el
seu moment- d’una banda i de l’altra, i a qualsevol indret que
hi ha, això és un niño-soldado. Quan ficam aquest niño-
soldado i llavors ens duim això vinculat a una certa disciplina
o a uns certs valors, surten entitats per exemple...

EL SR. PRESIDENT: 

Un minut, Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Un minut? Voy. Entitats, per exemple, com els escoltes, que
són el mateix que l’escoltisme, els escoltes de les Illes Balears,
de Catalunya, tal, és el moviment scout catòlic o laic, són els
mateixos. L’organització juvenil espanyola i altres entitats que
desenvolupen activitats, precisament d’educació en valors. I les
consignes de l’escoltisme són fer país i cultura i si han d’alçar
una bandera i si han de formar i cantar devora una bandera, o
devora un el que sigui, un tòtem, si a qualcú això li sembla
disciplina i rigor i formación paramilitar, és que no té ni
punyetera idea realment dels projectes educatius que
desenvolupen algunes entitats, que no té res a veure amb això.

Però si s’està armant nins amb soft, amb bolles o amb el que
sigui, amb la intenció realment de defensar-se, aquí sí que hem
de regular. Jo crec que està regulat a la nostra comunitat
autònoma i si no ho hem de revisar.

Però amb el que no estarà d’acord el meu grup parlamentari
és a qüestionar, a nivell, a nivell privat, o a nivell...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, ha exhaurit el temps...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -ja acab president, ja acab-, es vinculi a l’exèrcit..., al nostre
exèrcit espanyol. 

No em sembla malament la transacció que vol fer, però, en
tot cas, si es mantingués, com que el nostre posicionament està
clar, nosaltres hauríem de donar suport al que es pretén, però
no com es redacta aquesta proposició no de llei.

Gràcies per la paciència president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Buenas tardes a los diputados y
diputadas de esta comisión. Yo no entiendo muy bien qué
problema tienen ustedes contra la disciplina, ya sea militar,
civil, o la que sea. Y tampoco entiendo muy bien qué tiene que
ver esto con los niños soldado, estos niños que se utilizan en
otros países para participar en conflictos armados. Esta PNL no
está bien argumentada y, además, falsea la realidad de lo que
ocurre hoy en día en España con nuestros niños.

Si en algún campamento o programa de ocio, se atenta
contra la integridad física o moral de los niños, por supuesto
que debe actuarse, pero no porque se transmitan valores
vinculados al ejército o a la disciplina castrense.

Miren, ustedes lleven a sus hijos a donde consideren, a un
hijo mío no lo verán en un acampallengua de esos que les
gustan a ustedes tanto. Pero no por eso propondría prohibirlos.
Ustedes se preocupan mucho por cómo educan los demás a sus
hijos, pero en cambio no mueven ni un dedo por los niños que
no tienen quién les eduque, y están en manos de las
instituciones públicas, a éstos pueden prostituirlos, abusarlos,
o manosearlos, como hemos sabido hoy por la prensa, con la
noticia de la detención de un monitor del IMAS, que
presuntamente ha abusado de varios menores, por estos niños
ni una sola iniciativa han presentado.

Miren, los hijos sí son de los padres, no son del Estado. Si
a ustedes no les gustan o comparten determinados valores, son
libres de educar a sus hijos como quieran, pero quiten sus
manos de encima de los hijos de los demás.

Votaré que no a esta iniciativa.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President i benvingut. Gràcies a tots els
diputats i diputades. Jo crec que aquesta proposició no de llei
avui és complicada. És complicada perquè, escoltats els
arguments d’uns i els altres, crec que tothom té un poquet de
raó, tothom té un poquet de raó en els seus posicionaments, fins
i tot la Sra. Ribas, quan diu que “a sus hijos los educa ella” i
que ella tal vegada no els hi duria, que no els duria a aquest
tipus de campament o a altres tipus de campaments als seus
fills, tothom té una mica de raó el dia d’avui. 

Pas un moment, si em permeten, a la Llei educativa que diu
que: “la transmissió i posada en pràctica de valors que
afavoreixin la llibertat personal, la responsabilitat de la
ciutadania democràtica, la solidaritat, la tolerància, la igualtat,
el respecte, la justícia, així com que ajudin a superar qualsevol
tipus de discriminacions, la formació per a la pau” i a apartat de
la llei, així és, no s’invoquen els valors militars ni la preparació
per a la guerra.

Nosaltres votarem que sí a aquesta proposició no de llei, tot
i que també m’agradaria fer aquí públicament, i perquè consti
en el Diari de Sessions, algunes de les reflexions que volem fer.
Nosaltres no creiem en les prohibicions, pensam que tenen un
efecte contrari, que tenen un efecte multiplicador del ressò de
l’efecte i fins i tot de l’atractiu que té qualsevol tipus de
prohibició. O a mi em passava quan era jove, supòs que a
vostès també, n’hi ha que encara sou molts joves, però n’hi
havia prou que ens diguessin que no, perquè fos que sí. Les
prohibicions de vegades no són bones, per no dir la majoria, a
no ser que siguin coses flagrantment il·legals.

I jo som més partidària de la pedagogia contrària, d’una
educació en valors, de totes aquestes coses que fan que es
pugui evitar arribar a haver de prohibir per això que dic, perquè
moltes vegades això té un efecte absolutament contrari.

Ara bé, perills que per a nosaltres tenen aquests
campaments? Que les armes no són per jugar, no són per a
menors d’edat encara que siguin de plàstic; que aquestes armes
que s’utilizen en aquests campaments, que no són de nins
soldat, sinó que són campaments militars per a infants, jo crec
que també és un eufemisme dir que són nins soldat; que
aquestes bales no són absolutament inofensives, són bales de
goma que poden fer mal, et poden treure un ull si t’arriben. 

I per altra banda, també estic d’acord amb la Sra. Durán
quan diu que la UME, em trec el capell, o sigui, l’actuació de
la UME concretament a la riada de Sant Llorenç, Artà, perquè
no ens hem de deixar cap dels municipis que hi varen ser tots,
va ser exemplar, eren herois per a nosaltres, com a exemple. I
per altra banda, també, l’exèrcit és innecessari per a un país,
l’exèrcit és imprescindible per a un país, no vull pensar que no
el tenguéssim i que fa moltes actuacions de pau, en temps de
pau, i que té una feina que jo crec que s’ha de respectar.

Per tant, no facem aquests roïssos tan grossos a l’hora de
llevar d’enmig tantes coses. I nosaltres com dic, votarem a
favor, per què? Perquè les armes no són per als infants, estic
d’acord. Ara, la disciplina sí que és per als infants, la disciplina
és per als infants, sigui militar o no sigui militar, la disciplina
és bona per als infants, de fet la demanen, els infants peguen
contra la paret si no els poses límits, i una disciplina és bona i
si és jugant encara més.

Per tant, nosaltres hi votarem a favor, ens aniria bé la
transacció que es planteja. En qualsevol cas, no diríem que no,
però també els ho dic, prohibició no ens agrada i crec que a
vostès tampoc, tot i que l’utilitzen sovint a l’hora d’intentar
establir els criteris que tenen, que em semblen bons. Ara tan de
prohibir jo crec que no sé fins a quin punt és bo. Facem
pedagogia, facem pedagogia.

I també estic d’acord que les armes no són bones i si no n’hi
ha prou a veure a Estats Units la lleugeresa amb la qual les
utilitzen infants, adolescents i majors d’edat.

Això és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. I ben tornat a aquesta comissió i
també saludam els companys que tenim per videoconferència,
desitjant que prest puguin ser una altra vegada aquí.

Jo he d’agrair profundament als grups que han dut aquesta
proposició avui a aquesta comissió perquè he de reconèixer que
jo desconeixia l’existència d’aquests campaments i m’ha
sorprès moltíssim, moltíssim, sabia que es feien a Estats Units,
però no que també es fessin aquí. Aquí s’ha parlat dels valors
que diuen que poden aportar aquests campaments, s’ha parlat
de la disciplina, s’ha parlat de companyonia; jo, sincerament,
crec que aquests valors perfectament es poden trobar a altres
espais que no siguin necessàriament els que estiguin en relació
amb l’exèrcit, amb la cosa militar, amb les armes.

Nosaltres pensam i volem, creiem fermament en una
educació pacifista. I evidentment des del nostre vessant
antimilitarista i pacifista, donam tot el nostre suport a aquesta
iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Tenen la paraula ara per
contradiccions, per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Ferrer, per un temps màxim de cinc minuts.
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EL SR. FERRER I RIPOLL:

President, com que hi ha hagut una proposta de transacció
i jo no puc intervenir. Demanaria un recés si és possible,
perquè es pugui pactar almanco amb els diputats que hi són
presents.

EL SR. PRESIDENT:

Sí que és possible, és clar que sí. Fem un recés per tant
per...

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. Torn ara de contradiccions, per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president. Gràcies als grups que han participat
presencialment, per arribar a un acord perquè realment ens ha
sorprès la intervenció de la diputada del Partit Popular que deia
que estava en contra de l’exposició de motius, una exposició de
motius on jo he trobat fins a nou referències diferents de
normativa nacional i internacional que parlaven de la necessitat
d’apartar els menors de les accions violentes. 

També m’ha sorprès la interpretació lliure que s’ha fet, en
cap cas aquí ningú, o almanco al nostre grup que és el que ha
dut la iniciativa d’aquesta PNL, no tenia cap mena d’intenció
d’atacar l’exercit i (...)

(Mal funcionament del so)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer,...

EL SR. FERRER I RIPOLL:

(Intervenció inaudible pel mal funcionament del so)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, tenim dificultats per entendre’l, crec que la
cobertura no deu ser bona, si pot parlar un poc més poc a poc
li ho agrairem.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

(Intervenció inaudible pel mal funcionament del so)

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Joan, (...), prova-ho, però te sentim molt malament, es talla.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

(...)...està idò, president.

EL SR. PRESIDENT:

Endavant, Joan, segueix.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, d’acord, explicava que nosaltres no estam en contra de
l’exèrcit, estam a favor d’apartar els menors d’una sèrie
d’accions que condueixen a la violència o a la formació d’un
esperit violent. Per tant, volia aclarir això perquè semblava que
hi havia una intenció o finalitat de voler fer aquesta
interpretació que no era gens el nostre camí, i el que criticàvem
era una disciplina militar que conduís a una preparació per a la
guerra com finalment ha quedat reflectit... o una preparació per
a accions violentes, com ha quedat reflectit en el text
finalment..., ha sortit com a transaccional.

Al Grup Ciudadanos els he de dir que nosaltres ens basam
en realitats, en realitats que, és cert, va sortir a la premsa aquest
estiu, però que ja venia d’anys enrere, que es venia comentant
i que s’havia posat aquesta preocupació perquè s’havien fet una
sèrie de campaments arreu d’Espanya i no només aquest estiu,
aquí... per tant nosaltres parlam de la realitat i parlam de la
premsa com pugui fer vostè o el seu grup, però en algunes
ocasions que no (...) no és un motiu per menysprear una
iniciativa.

I evidentment crec que comparar-ho amb els campaments
de boy escout, etc., és caure en una dialèctica una miqueta,
diguem, poc elaborada. Crec que el que nosaltres volíem
plasmar, i per això estic emprant aquesta rèplica, per deixar clar
quina era la nostra intenció que era la d’apartar -com deia- els
menors de les pràctiques violentes o de les pràctiques amb
armes.

Pel que fa a la intervenció de VOX, a mi m’ha fet gràcia, en
fi, comparar-ho amb els acampallengües, ja sabem quina és la
seva dinàmica, se m’han acabat les rialles ja quan vostè ha ficat
el tema dels menors abusats, ja veiem realment per què li
serveixen aquests problemes, per què serveixen al seu partit,
amb quina intencionalitat fa servir el drama que viuen aquests
menors i amb quina intenció ho podem emprar als debats, no?,
per fer mal, per crispar. No fa gens de gràcia, Sra. Diputada.

I a la diputada d’El Pi li he de dir que les prohibicions són
necessàries. Tenim un Codi Penal que està ple de prohibicions
per assegurar-nos la plena convivència i per assegurar-nos
justament en aquest cas la plena educació en valors, que crec
que és el que volem potenciar amb aquesta iniciativa. Una
disciplina sí, però una disciplina associada a aquests valors de
pau, de tolerància. Tots necessitam disciplina, i podríem fer un
debat en què podríem estar diverses hores parlant-ne, però no
una disciplina fèrria, una disciplina que no fomenti l’esperit
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crític, que és precisament el que s’ha de fomentar entre els
infants.

Vull llegir la informació que donava l’Injuve precisament
sobre aquests campaments: “La generación de vínculos
comunitarios y de solidaridad entre todos los jóvenes demanda
de políticas públicas encaminadas a la plena integración
socioeconómica de sus diferentes colectivos, dentro de un
contexto social(...) y un marco normativo respetuoso con la
diferencia y la diversidad, que garantice la igualdad de trato
efectiva y la lucha contra cualquier forma de violencia y
opresión, discriminación, fascismo y xenofobia”. 

Per tant parlam d’educació (...), d’educació per al
desenvolupament, d’educació per a la igualtat, educació
intercultural, i també educació per a la pau, que crec que són
valors que coincidim que s’han de fomentar, i que també
creiem que s’han de prohibir determinades actituds, i en aquest
cas concret aquests campaments, precisament perquè van
justament en el camí totalment contrari que explicava.

I finalment he de dir que precisament en aquest informe que
va lliurar l’Injuve al Congrés de Diputats s’informava que
aquesta inquietud d’aquests campaments seria traslladada a les
properes reunions del Consell Interterritorial de la Joventut
(...)...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, ha d’anar acabant.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... -sí, vaig acabant, president-, per tal que cada comunitat
autònoma pugui regular en el sentit que nosaltres proposam
avui. Per tant no parlam (...), un poc referit al que replicava al
Grup Ciudadanos, i a més parlam d’una qüestió que crec que
mereix l’interès dels legisladors, i en aquest cas la nostra
comunitat autònoma farà molt bé prohibint aquest tipus de
campaments.

Moltes gràcies a tots els que han participat en la
configuració d’aquest consens per tirar endavant aquest text
consensuat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, aquí agrairíem si
per favor ens pot anunciar, sobretot per a la gent que ens
segueix via canal de YouTube i per al Diari de Sessions, com
ha quedat la proposta amb la transacció.

Gràcies.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot vull
expressar un poc la sorpresa de com es pot interpretar o mal
interpretar, he de dir que no era per a res la intenció posar el

focus en el tema militar, és tot al contrari. Heu esmentat aquí
els escoltes o els scouts, mentre els escoltes i els scouts van a
la natura, tenen educació mediambiental i de valors de gent
gran, en els campaments soldats o militars, digueu-ne com
vulgueu, però al campament de soldats, nens soldats, surten
directament a les pàgines web o fins i tot a la informació
directament en els campaments, tampoc no és una cosa que ens
inventem nosaltres, però mentre uns fan una espècie d’activitat,
ja pugui ser religiosa o no, idò els altres el que fan són
activitats amb armes, amb airsoft, amb..., i bé, és una educació
totalment diferent, en contra dels nostres valors.

Agrair que hem pogut arribar a posar una transacció perquè,
insisteixo, per a res no era posar el focus en el tema militar, fins
i tot és més, i us ho he comentat a vosaltres però també ho
comentaré aquí perquè quedi registrat, justament allà on vèieu
la problemàtica, justament al final sempre afegíem que el que
volíem era prohibir aquestes activitats, o que no es
desenvolupessin aquestes activitats d’oci, que no comptin amb
l’autorització expressa prèvia dels òrgans competents en la
mateixa regulació, o sigui que la UME o qualsevol militar que
ho vulgui fer, cap problema, sempre que no hi hagi ús d’armes,
o violència o el que sigui.

No obstant això volem agrair que hem arribat a un consens,
i ara llegiré exactament com quedaria l’esmena, diu: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar les disposicions administratives i normatives
que calguin per tal de prohibir qualsevol campament o
programa d’oci adreçat a persones menors d’edat, on es
desenvolupin activitats lligades amb el foment de la violència,
l’ús d’armes o de pràctica de tècnica militar que prepari per a
accions de guerra o violentes, que no comptin amb
l’autorització expressa prèvia dels òrgans competents en
matèria de regulació de l’oci d’infants i joves de les Illes
Balears”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Passam ara a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sra. Secretària...

LA SRA. SECRETÀRIA:

Hi ha 10 vots a favor presencials, 1 en contra, i 2 vots a
favor telemàtics.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 14681/20.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 15561/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas
Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua
Baleares i El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa al
karate com a esport olímpic en els pròxims jocs olímpics del
2024.

Passam al debat i votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 15561/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca,
VOX-Actua Baleares i El Pi Proposta per les Illes, relativa al
karate com a esport olímpic en els pròxims jocs olímpics de
2024.

Per part del Grup Parlamentari Socialista i per a la seva
defensa té la paraula la Sra. Gamundí, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
La iniciativa que presentam avui la gran majoria de grups
parlamentaris es podria resumir en què demanam que el Comitè
Olímpic Internacional consideri el karate com a esport olímpic
per als jocs olímpics de 2021 i successius.

Són molts els infants i joves que han crescut entenent el
karate com un estil de vida, basat en els valors de la cortesia, la
solidaritat, la humilitat, el respecte i la dignitat, entre d’altres,
i també són molts els beneficis que comporta per a la salut
física, la concentració, la coordinació, l’autocontrol i la
disciplina. El nostre grup entén que els valors d’aquest esport,
practicat arreu de tot el món, i la seva trajectòria el fan
mereixedor de ser representat als jocs olímpics, no sols els de
París de l’any 2021, sinó també en els successius. 

La família del karate internacional va rebre amb decepció
la decisió del Comitè Olímpic Internacional de no contemplar
aquest esport per a les futures convocatòries olímpiques, i no
s’entén, a més havent-hi una vacant possible, i sense voler
entrar en prejudicis respecte dels esports seleccionats, amb
noves modalitats que intenten connectar amb el jovent, aquesta
possibilitat malauradament no es va contemplar. Per tant des
del karate internacional, davant aquests fets i amb l’esperit de
lluita que el caracteritza, des del coneixement de la notícia han
promogut una campanya a favor d’aquesta reivindicació, sota
el lema #Karate2024, o #Tsukiforkarate, amb la finalitat de
cercar una resposta activa per part de les institucions i de la
ciutadania en general, campanya a la qual s’han sumat la
Federació Espanyola de Karate i també la Federació de les Illes
Balears.

Són molts els esportistes que destaquen en aquesta
disciplina, i en concret en la modalitat femenina, com Marta
Ferrer i Irene Colomar. A través de les seves trajectòries han
contribuït a donar visibilitat a les dones en aquesta disciplina
olímpica. I des d’aquí celebram que una eivissenca, com Irene
Colomar, hagi estat proposada per la Federació Espanyola del
Karate com a seleccionadora de karate individual absolut,
obrint pas a les dones que practiquen aquest esport, ocupant un
lloc de responsabilitat i rellevància. Des d’aquí, el nostre
reconeixement com a esportista, però també com a persona que

sempre ens ha representat, ha tengut ben present les nostres
illes i també les seves arrels. La nostra més sincera enhorabona.

Sabem que si més no aquesta resposta social ha d’anar
acompanyada d’una resposta institucional i d’una resposta
política, i per això demanam al Govern de l’Estat i al Consell
Superior d’Esports i al Govern de les Illes Balears que se sumin
a aquesta reivindicació. La secretària d’Estat per l’esport,
posterior a la presentació d’aquesta proposició no de llei, ja es
va pronunciar en aquest sentit i va anunciar converses i
contactes amb la ministra francesa del ram i la batlessa de
París, per tal que així la ciutat amfitriona pugui adscriure aquest
esport. 

Així mateix, també demanam que es promoguin campanyes
a través d’esportistes per donar visibilitat a aquesta lluita. De
fet, el gran ciclista, Antoni Tauler, ja s’ha sumat a aquesta
campanya. I sobretot perquè tothom pugui sumar esforços que
al cap i a la fi és el que ens importa.

Per tant, per tots aquests motius demanam el suport
unànime de la cambra.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Fuster, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, president. Molt bona tarda, diputades i
diputades. Bona tarda a tots. Vull començar aquesta intervenció
donant l’enhorabona a la Sra. Gamundí per aquesta iniciativa,
aquesta iniciativa que fa un parell de mesos em va comentar en
aquest mateix parlament i em va demanar si el Grup
Parlamentari Popular se sumaria a aquesta PNL, i jo tot d’una
li vaig dir que sí, i li vaig dir que sí per una qüestió de justícia,
el karate ha de ser esport olímpic. I ho ha de ser perquè el
karate és una modalitat esportiva que estimula la persona més
enllà de les seves pròpies limitacions i per arribar a les seves
metes; transmet valors com la perseverança, l’autocontrol i la
responsabilitat, ho ha dit la Sra. Gamundí, i també perquè
combina la coordinació, l’agilitat i sobretot, i ara que és molt
important en aquest temps que vivim, l’estabilitat mental.

Jo puc entendre, com a representant del Partit Popular i com
a gent que ha fet esport, que el COI, el Comitè Olímpic
Internacional, hagi d’actualitzar els esports olímpics, és que ho
ha de fer, és la seva feina, ho deia la Sra. Gamundí, per intentar
modernitzar els temes esportius i per fer-los més atractius. Però
el que no puc entendre, i ho dic amb molt de respecte al COI,
és que ho faci mitjançant o ho faci perjudicant el karate, aquest
esport olímpic mil·lenari des de fa molts d’anys.

Vull fer referència a un estudi publicat a l’Acadèmia
d’Esports d’Estats Units, que és una de les millors acadèmies
en aquest sentit, The sport journal, que assegurava que les arts
marcials i, en especial, el karate, poden ajudar els nins i no tan
nins a millorar la flexibilitat, la seva força, la seva coordinació
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i la seva aptitud física i mental, a la vegada que transmetia
valors molt valuosos com és la perseverança.

Per tant, de veritat, no entenem com el karate a l’any 2021
i l’any 2024 i successius no sigui esport olímpic. Per això, ens
sumam conjuntament, crec que amb tots els grups parlamentaris
excepte un, a demanar al Comitè Olímpic Internacional
incloure el karate com a esport olímpic en els pròxims jocs i
consecutius. També ens sumam a instar el Consell Superior
d’Esports i el Govern de les Illes Balears a defensar que el
karate sigui reconegut com esport olímpic i també instar el
Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears a promoure
campanyes entre els esportistes, que, com ha dit la Sra.
Gamundí ja han començat a les Illes Balears, i a la societat en
general. 

Sincerament, el karate es mereix ser esport olímpic i crec
que avui fem una bona feina perquè això sigui possible en el
futur.

Moltes gràcies a tots, senyors i senyores diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President, faré la meva intervenció des
d’aquí, de l’escó, perquè seré breu després de tot el que han
exposat els meus predecessors.

Només dir que estic totalment d’acord, a la vista està que
aquesta iniciativa està consensuada per quasi tots els grups
d’aquesta cambra, inclòs VOX, rar és, però fins i tot ells, o 
sigui que hi ha un màxim consens. Només dir que en aquest cas
l’esport de karate encara no ha debutat en els jocs olímpics
perquè en tota la seva trajectòria no era esport olímpic fins ara
a Tòquio 2020, que lamentablement seran Tòquio 2021 per
totes les circumstàncies de la COVID, encara no ha debutat que
ja, als pròxims jocs olímpics, ja l’han descartat. 

Per tant, per als esportistes de les Illes Balears que, a més,
tendrien possibilitats de tenir uns bons jocs olímpics de cara al
karate, entenem que ha de ser esport olímpic per a tota la gent
que en aquest cas el practica. Res més a afegir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Ens sumam des del grup parlamentari no
només perquè ens hem adherit aquí sinó que des del primer
moment la iniciativa del Grup Parlamentari Socialista ha estat

comptar amb tots els grups parlamentaris per cercar una, jo
crec que tant de bo hi haguessin moltes més, una iniciativa
conjunta, una proposició no de llei per demanar instar una
qüestió que creiem tots que és de necessària justícia, i no
només per a aquesta comunitat autònoma, els jocs olímpics
suposarien a tots els representants de les comunitats autònomes
de l’Estat espanyol, almanco a l’àmbit competitiu per arribar-
hi.

A més a més ho vàrem visualitzar amb el registre de la
proposició no de llei, és a dir, vàrem treure aquest hastag i
vàrem sortir al carrer i ho vàrem traslladar als mitjans de
comunicació. Per tant, crec que també ens hem de dur avui la
possibilitat de seguir compartint fins que es pugui assolir
aquesta reivindicació que la família esportista d’aquesta
disciplina, d’aquesta modalitat esportiva. 

Dic aquesta disciplina perquè tenen molt, molt assumit que
és una disciplina, una disciplina en valors, una disciplina
sobretot del respecte i sobretot de la solidaritat dels qui l’han
practicada, baldament de sigui de forma d’aficionat. Això és el
primer que ens ensenyen, no tan sols la cultura de l’esforç, de
la competició respectuosa sinó del no fer mal, sinó de compartir
una art, un art llegendari. 

Jo crec que, a més a més, no ser als jocs olímpics quan es
varen crear aquestes expectatives ha decebut a molts
esportistes: infants, joves i professionals, i és una referència
important tenir-ho en compte. Per tant, ens ha d’encoratjar més
encara a lluitar-hi perquè hi sigui.

Per tant, nosaltres evidentment seguirem no només emprant
aquest hastag, crec que és una manera de projectar-ho, crec que
el grup parlamentari després d’haver donat el suport a aquesta
proposició no de llei que avui signam la quasi..., majoria no, la
quasi unanimitat dels grups, i esperem que tengui el suport del
que manca, sigui reivindicada amb accions, amb notes de
premsa i sobretot estar al costat. Ja ens agradaria que per
qüestió de la COVID pogués ser aquí el representant de la
Federació Balear i dels clubs esportius d’aquesta modalitat, del
karate, perquè crec que també visualitzaria molt que no és una
qüestió sense ells sinó amb ells, que és el que vostès han dut
aquí avui, hem dut tots aquí, però que ha liderat un grup polític,
que em sembla que està més que justificat i més que argumentat
a l’exposició de motius el contingut de la iniciativa perquè
almanco els cinc minuts que pertoca al meu grup, que no els
exhauriré, però sí em sumaré perquè quedi en el Diari de
Sessions el nostre suport i encoratjament i sort també per als
practicants d’aquesta modalitat.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Bueno para comentar, para contestar al
comentario de la representante de Unidas Podemos, que le

 



ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 40 / 19 de novembre de 2020 709

extraña que nosotros también firmemos esta iniciativa, pues
mire, para mí lo raro es que esta iniciativa la hayan impulsado
precisamente desde el PSOE gracias a que el kárate no es un
arte marcial tradicional del ejército español, que de ser así
estarían ustedes proponiendo probablemente su prohibición.
Además, ya sabemos que el PSOE no es muy dado a apoyar
deportes de contacto, como demostró con el veto al boxeo
desde el Ayuntamiento de Palma en la pasada legislatura.

En cualquier caso, por supuesto nosotros firmamos
conjuntamente con el resto de grupos esta iniciativa porque
estamos de acuerdo con todo lo que los diputados que me han
precedido han manifestado hasta ahora. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, seré molt breu. Simplement dir que
des del minut zero coma vàrem dir que sí a aquesta proposta
que ens va fer el Partit Socialista, el Grup Parlamentari PSIB-
PSOE. Lamentam que estava previst que per als jocs olímpics
de 2020 al principi semblava que seria olímpic i que finament
s’hagi reculat. Nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa, el
donam -com dic- des del primer moment i per molts de motius,
entre d’altres que hi ha 50 milions de persones que practiquen
karate, perquè ens agrada com a esport, perquè és un combat,
però sobretot perquè nosaltres l’interpretam com a un art. Així
que sí, clarament sí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Pons. Torn ara de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Font,
per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. És cert que nosaltres no hem signat
aquesta proposició no de llei, però no perquè no li donem el
nostre suport, ans el contrari, tenen tot el nostre suport.

A mi se’m fa difícil entendre per què el karate no és olímpic
quan acompleix totes les condicions que s’exigeixen per ser-ho.
Hi ha el primer punt que diu que ha de ser un esport
àmpliament practicat a un mínim de 75 països i 4 continents per
homes i en un mínim de 40 països i 3 continents per dones.
Aquest és el primer punt i, per exemple, l’any que ve el beisbol
sí que hi entrarà i, sense desmerèixer el beisbol, dubto que
tengui el mateix seguiment que té el karate, el beisbol, però bé,
és el que hi ha.

Nosaltres sí que donam, tot i que no signem aquesta
proposta, torn a dir-ho, sí que li donam el nostre suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies, Sra. Font. Vendria ara el torn de
paraula per contradiccions, però sembla que no n’hi ha perquè
hi ha unanimitat per part de tots els grups polítics. Algú vol fer
ús de la paraula? Sra. Gamundí, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, president, senyors diputats, senyores diputades.
Molt breument vull agrair evidentment aquest suport unànime,
com no pot ser d’altra manera. Creim que el món del karate
esperava aquest pronunciament polític per part dels seus
representants.

Permeti’m també que doni les gràcies a la Federació
Espanyola de Karate, de manera especial al seu president
Antonio Moreno, persona que vaig tenir el plaer de conèixer
arran d’aquesta iniciativa i fou ell que em va traslladar la
necessitat d’impulsar aquesta iniciativa al Parlament i, a més
em va dir: “Bea, si pot ser consensuada amb tots els grups
parlamentaris millor que millor”. I crec que precisament per
això estam d’enhorabona.

També vull agrair a la Federació Balear de Karate que
també ho hagi assumit com a tal, no?

Llavors, no entraré en disquisicions polítiques sobre si el
Partit Socialista ha presentat aquesta iniciativa perquè crec que
l’ocasió no ho mereix.

Per acabar, no vull acabar sense poder reconèixer la
important tasca que dia a dia fan els diferents claustres de
karate i dojos dels diferents municipis de les nostres illes per la
contribució al desenvolupament que proporcionen als nostres
infants i joves i per la seva labor perquè també es reconeguin
les possibilitats i virtuts d’aquest esport.

Permeti’m, el Sr. Fuster, sempre quan em veu em diu: “que
fas vilera?” o “bon dia, vilera”, idò que com a margalidana
faci-ho extensiu als clubs esportius del meu poble i de manera
particular al sensei José Manuel Fernández, qui, amb la seva
empenta i el sentiment d’estima envers aquest esport, el karate,
em va animar a dur endavant aquesta iniciativa.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Gamundí. Algun altre grup polític vol
fer ús de la paraula?

Per tant, podem donar per aprovada la proposta per
unanimitat.

(Aplaudiments)

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

Bones tardes a totes i a tots.
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