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EL SR. PRESIDENT: 

Bona tarda, senyors i senyores, diputats i diputades,
començam la sessió d’avui. Correspon, en primer lloc, demanar
si es produeixen substitucions. 

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí, president. Ares Fernàndez substitueix Irantzu Fernández. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé, no n’hi ha més.

Proposició no de llei RGE núm. 6294/19, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l’esport
femení.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 6294/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a l’esport femení.

Per a la seva defensa intervé, per part del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Ferrer, per un temps màxim de cinc minuts.
Fuster, perdó. 

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats, el
Grup Parlamentari Popular hem presentat avui aquesta
proposició no de llei, amb un objectiu molt clar, i és donar
visibilitat a l’esport femení. 

Ho hem parlat en diverses ocasions aquí, en aquesta
comissió, l’esport té com a essència la defensa dels principals
valors humans, el compromís, l’esforç, la solidaritat, el respecte
i la tolerància, entre d’altres, i sense cap dubte es presenta com
un mecanisme idoni per donar visibilitat a un dels grans reptes
que té la nostra societat avui en dia, que no és ni més ni manco
que la necessària igualtat entre dones i homes. 

Som conscient que en els darrers anys l’esport femení ha
crescut de manera exponencial -jo crec que tots som conscients
d’això- però encara no s’han superat barreres, la barrera de la
visibilitat mediàtica, i segueixen persistint desigualtats de
condicions que requereixen de tots els suports institucionals per
ser superades, em referesc a diferències salarials, contractuals
o de difusió, de promoció, entre d’altres. 

Des del Partit Popular, i en la línia de donar visibilitat i
suport a l’esport femení, vàrem presentar fa ja un grapat de
mesos, en el Congrés dels Diputats, una iniciativa perquè els
partits de la primera divisió femenina de futbol d’Espanya
s’incorporin de forma permanent en el sorteig de La Quiniela,
creant, per això, una comissió de feina per decidir el nombre de
partits que s’hi haurien d’incloure i també repartiment de les
recaptacions. Els pos això només com a un exemple, és
simplement una petita passa, un petit exemple. 

Fa un parell de mesos -pensau que a aquesta PNL la vàrem
presentar abans de la pandèmia-, ens vàrem reunir amb
l’associació Deporte para la igualdad, que és una associació

que va néixer per donar visibilitat als equips esportius
femenins, siguin de la modalitat esportiva que siguin. Per fer
possible aquesta conscienciació, la necessitat d’aquesta
conscienciació que comentava ara fa uns segons. 

També som conscient -i ho vull dir aquí, en el Parlament-
que des de fa un bon grapat d’anys, des de les diferents
institucions públiques i privades, amb indiferència dels colors
polítics, es fa feina, ja, en aquest sentit, i es fa feina i se’n fa en
els pressuposts d’enguany i en els de l’any passat, tant a nivell
autonòmic, local, com del consell insular, i també a nivell
nacional, es fa feina en aquest sentit, però creiem que és un
tema que hem de seguir sempre persistint perquè és un tema
que ens involucra a tots. 

Per aquest motiu, simplement per aquest motiu, des del
Grup Parlamentari Popular, després de reunir-nos amb els
representants de l’associació Deporte para igualdad i d’escoltar
les seves reivindicacions, idò vàrem trobar pertinent i oportú
presentar aquesta PNL. Aquesta PNL que té quatre punts
bàsics, jo supòs que vostès, evidentment, l’han llegida: un és
constatar la transcendència de l’esport femení com una eina
imprescindible per avançar cap a la igualtat de dones i homes
cap a la nostra societat, i donar el seu suport a la feina que fan,
a la feina que desenvolupen amb aquest objectiu, les diferents
entitats a totes les modalitats femenines, ja siguin futbol,
bàsquet..., totes les modalitats esportives. 

El segon punt és constatar la necessitat de continuar
avançant en aquesta conscienciació social cap a l’esport femení
i instar el Govern a donar-li major visibilitat, incrementant la
promoció institucional, especialment, la difusió pública en els
mitjans de comunicació, principalment a la ràdio i la televisió
autonòmica d’aquí, de les nostres illes, de les Illes Balears, IB3.

El tercer punt és instar el Govern a millorar les ajudes
existents, que ja existeixen, però millorar-les, a l’esport femení
per afavorir la seva implantació.

I el punt quart, el darrer, és instar el Govern a fer feina
conjuntament amb les diferents  administracions municipals,
locals i insulars, per invertir i disposar d’unes instal·lacions
adequades i suficients per a la pràctica de l’esport femení en les
diferents modalitats.

Aquesta és la PNL que hem presentat, una PNL que, com
els dic, es va presentar abans que esclatàs la pandèmia, però
crèiem que era important debatre-la aquí i deman el suport de
tots els grups parlamentaris. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Fuster. Torn ara de fixació de posicions,
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, molt bona tarda a tothom. Des
d’Unidas Podemos donarem suport a aquesta proposició no de
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llei perquè sempre suportarem qualsevol iniciativa que suposi
una lluita per la igualtat, en aquest cas, en l’àmbit de l’esport. 

La discriminació sistemàtica que pateixen les dones en el
món de l’esport professional és una mostra més de la
desigualtat que patim les dones a la societat, pel simple fet de
ser dones. La COVID-19 no ha fet més que accentuar aquesta
discriminació, les dones esportistes porten dècades lluitant per
la visibilitat i per una llei d’esport que no les discrimini.
L’esport manté una estructura i un funcionament profundament
antidemocràtic i patriarcal, fins que no hi hagi una paritat en els
òrgans directius i en els equips tècnics federatius, la
invisibilització i la discriminació a la dona a l’esport,
lamentablement, seguirà sent un fet. 

És una realitat, el tracte discriminatori que hi ha entre
l’esport masculí i el femení. Les lligues professionals
reconegudes són, només, masculines. Els premis que s’atorguen
a les categories femenines són inferiors que a les categories
masculines. Les dones esportistes pateixen penalitzacions per
maternitat, cosa que no s’aplica quan es tracta de paternitat. Les
beques o llicències federatives atorgades també són inferiors.
Són abismals o inexistents, en equiparació, les retribucions a
entrenadores, àrbitres, tècniques, metgesses o esportistes d’elit.
O les precàries o nul·les inversions en patrocinis o publicitats
destinades a competicions i a esportistes femenines. Com també
és inacceptable la utilització del cos de la dona com a reclam
sexual que imposa -en alguns esports- una vestimenta de
competició que menysprea les dones com a esportistes i com a
dones. 

Els mitjans de comunicació és l’exemple més significatiu i
palpable per adonar-nos de la discriminació quantitativa que
pateix la dona a l’àmbit de l’esport. La visibilitat de l’esport
femení, a les cadenes de televisió, és escassa en esports
majoritaris i gairebé inexistent en els de menor popularitat,
cosa que els provoca greus perjudicis per l’escassa inversió
publicitària.

En els propers mesos tenim la tramitació parlamentària de
la llei de l’esport, tant autonòmica com estatal. És
responsabilitat de tots els partits que avui donarem suport a
aquesta iniciativa garantir que a les noves lleis la igualtat a
l’esport sigui una realitat i no simplement intencions polítiques,
com ha estat fins ara. Hem de dotar d’eines i garantir de ple
dret a les dones a ser esportistes professionals amb paritat de
condicions que els homes esportistes. És necessari el
reconeixement institucional i social de l’esport femení per
avançar cap a la igualtat i dotar-les d’ajudes i infraestructures
necessàries. És una prioritat i així es fa des del Govern:
promoure l’esport femení, tal i com recullen els Acords de
Bellver. 

Tot i que a la nostra comunitat autonòmica, actualment, hi
ha una discriminació positiva cap a les dones en les ajudes que
atorga en l’àmbit esportiu el Govern de les Illes Balears, és una
obvietat que calen més ajudes per revertir la discriminació
patida durant anys i anys d’inacció política i d’invisibilitat a
l’esport femení.

Per això donem suport a aquesta iniciativa. Les dones
esportistes són un orgull i hem d’apostar per elles, i també per

l’esport, per la participació de l’esport femení. Però, sobretot,
donem suport perquè cada iniciativa aprovada en la protecció
de la igualtat és una passa més en la construcció d’una societat
en igualtat. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Pel 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. Molt bona tarda a tothom. Sr. Fuster,
vostès duen aquí una proposició no de llei, es du en aquesta
comissió una proposició no de llei, presentada fa un any i mig,
lamentablement, un any i mig, ja ens hagués agradat que això
hagués pogut estar davant l’inici del període de sessions
d’aquesta institució, més que res perquè, i no és un malbé
adreçat a la Mesa ni molt manco, però sí que pel seu contingut
és una manifestació i una reivindicació de valor, de drets i de
reclam de deures per part de la societat en general, i començant
per aquesta institució i la resta de la nostra comunitat autònoma
i és que vostès fan una reflexió a l’exposició de motius que jo
no voldria passar per alt, no només als punts, sinó amb la
justificació del contingut de la iniciativa, precisament per fets
que, lamentablement, es repeteixen encara i que ja no són
aïllats al nostre dia a dia d’aquesta mateixa comunitat
autònoma, d’aquestes illes.

Quan vostès plantegen aquí el respecte i la tolerància, la
igualtat de les dones i entre els homes no es produeix ni entre
les mateixes dones ni entre els mateixos homes. Hem viscut
declaracions, manifestacions intolerants, i dic intolerants amb
tot el seu contingut, racistes, xenòfobes, masclistes quan... a
casos d’esports masculí es diu “nenaza” a un home, a un
mascle, a un varón amb menyspreu cap a l’esport femení de la
dona. Són manifestacions que es fan encara a l’esport i molt
fortament, molt especialment a l’esport en categories juvenils,
per tant..., i infantils, en una etapa de formació per part de les
famílies i per part de la nostra societat.

Evidentment el nostre grup parlamentari... i qüestionar... o
que qualsevol grup parlamentari qüestioni avui la seva
proposició no de llei seria del tot absurd i quasi, quasi
irracional, atès que els seus punts recullen no només
manifestacions i reivindicacions justes i necessàries, sinó
evidents a les quals encara aquesta institució ha de donar suport
i ha d’exigir a la resta d’institucions que tenen competència a
l’àmbit esportiu i a l’àmbit de la diversitat, de la tolerància i la
inclusió com és el Govern de les Illes Balears, els consells
insulars, les corporacions locals dels ajuntaments i
mancomunitats que duguin a terme les iniciatives que vostès...
i a les quals avui donarem suport aquí.

Per tant, tenim un repte com a institució i hem de reclamar
també -i ho ha esmentat abans una diputada que m’ha precedit
en la intervenció- que la Llei de l’esport 19/2007 i la Llei
d’esports de les Illes Balears no són ja eines suficients per dur,
per corregir aquest tipus d’actituds. 
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Ens hem trobat un cas molt concret aquest cap de setmana
amb un equip, amb una... precisament de futbol com a
modalitat esportiva on es produeix molta incidència a la
intolerància i que és una modalitat esportiva que encapçala el
protagonisme mediàtic, el protagonisme fins i tot de la
participació ciutadana no només a l’esport, sinó en el tema de
les apostes, és un tema molt arrelat socialment a la nostra
comunitat autònoma i al conjunt de l’Estat, on en un partit de
futbol d’aquest cap de setmana a un jugador se li deia “monea”,
se l’insultava i no era una persona, sinó que era un col·lectiu
concret d’una afició i algun altre partit polític... partit... club
esportiu dubtava si havia de presentar denúncia i si havia de
condemnar.

Per tant, tenim un repte important, i crec que aquesta és una
oportunitat més, aquesta iniciativa, perquè el Parlament faci...
els grups parlamentaris suportem aquesta proposició no de llei,
la impulsem i li donem també el protagonisme mediàtic que cal,
perquè és implícitament una denúncia cap a nosaltres mateixos,
cap a la nostra societat per aïllar d’una vegada totes aquestes
pràctiques no tan sols de violència agressiva, sinó de violència
dialèctica que es produeix en els àmbits esportius.

Insistesc, no és ni molt manco i concretament pel que
suposa el suport a l’esport femení que es demana i que es debat
avui aquí, el fet d’insultar a un home independentment de la
seva raça que insultar a un home dient-li “nenaza” cap al
menyspreu al sexe femení i al gènere de la dona.

Per tant, reiter el nostre suport, però volia aprofitar els meus
minuts per fer aquesta reflexió i recollir-la en aquesta comissió
i en aquesta institució.

Moltes 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, buenas tardes. A ver, el hecho de que
un deportista gane más o menos está muy relacionado ya no
con que sea hombre o mujer, sino con la publicidad y con toda
la visibilidad que tiene ese deporte, con el seguimiento que
hace la población de ello y por tanto los contratos publicitarios
que puede generar. Al final el deporte se convierte en una
empresa más y hay gente que vive de ello y evidentemente no
gana lo mismo una jugadora de segunda división de un equipo
de futbol femenino que una jugadora de primea línea de tenis. 

Por tanto, aquí tendríamos mucho más que hablar, no
solamente se trata de un tema de género, sino que creo que se
trata de un tema de qué dinero genera esa actividad deportiva
en cada uno de los campos de actuación. Del mismo modo,
también las mujeres modelo ganan más que los hombres
modelo, parece ser que las mujeres modelo son más seguidas,
tienen más (...) publicitarios y pueden generar más riqueza que
un hombre que se dedica a ser modelo profesional.

Entonces, creo que eso de que el deporte femenino nos lleva
a avanzar hacia la igualdad está exagerado y sacado de
contexto aquí. Creo que las mujeres y los hombres son iguales,
pueden dedicarse a hacer el deporte que consideren, nadie
prohíbe a ninguna mujer jugar al futbol ni hacer ningún tipo de
deporte que considere que quiere hacer, si bien es cierto que las
instituciones tienen que promocionar el deporte, tienen que
ayudar a la gente que quiera hacer deporte y tiene que haber
ayudas a ese deporte por supuesto.

Por tanto, en cuanto a los puntos de la proposición no de
ley... ah, también agradezco que no conste aquí nada de género,
supongo que a lo mejor es porque hay un poco de conflicto con
la ley trans, no sé cómo va a quedar el deporte femenino por
cierto después de la aprobación de esa ley.

En cualquier caso, “el Parlament de les Illes Balears
constata la transcendència de l’esport femení...”, todo esto está
muy bien, pero “para avanzar hacia la igualdad de dones i
homes” creo que sobra. Por tanto, en este punto yo no votaré
a favor.

“El Parlament de les Illes Balears constata la necesidad de
continuar avanzando y promocionar el deporte femenino a
través de IB3", si IB3, lo que tendríamos que hacer es cerrarla,
¿eh?, con el presupuesto de IB3 de 34 millones de euros
anuales podríamos vacunar a toda la población de Baleares.

Y “el Parlamento insta a mejorar las ayudas existentes”, por
supuesto aquí estoy de acuerdo, “para favorecer su
implantación, desarrollo y viabilidad económica y social”, por
supuesto estoy de acuerdo.

Y en el cuarto punto también estoy de acuerdo, “invertir y
disponer de instalaciones adecuadas y suficientes para la
práctica del deporte femenino”, porque tenemos el mismo
derecho que los hombres a realizarlo.

Por tanto, solicito la votación separada si es posible.

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Per una qüestió tècnica, se sent bé?,
vosaltres...?

(Remor de veus)

Sí? Idò som jo que... 

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, senyores i senyors diputats. Vull dir,
d’entrada, que donarem suport a tots els punts d’aquesta
proposició no de llei que avui ens ha presentat el Sr. Fuster del
Grup Parlamentari Popular.
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Nosaltres estam absolutament d’acord que hem de caminar
cap a una igualtat també en la pràctica esportiva. És veritat que
poden jugar a futbol, però és veritat també que les dones, pel
fet de ser dones i tal vegada perquè no s’ha donat la visibilitat,
perquè no s’ha donat la publicitat i perquè històricament anam
enrere en tantes coses pel que fa als drets i igualtats també en
la pràctica esportiva, pensam que hi ha molta necessitat que
se’n faci ressò i per això qualsevol plataforma és bona, és bo el
Parlament també per poder arribar a aquesta igualtat.

Pensam que no té res a veure quan parlam de dones i homes
amb la pràctica esportiva, ni per visibilitat ni per guanys
econòmics ni per reconeixement ni tan sols per instal·lacions
que afavoreixen que es puguin dutxar tranquil·lament o que
puguin tenir els seus espais per poder fer aquesta pràctica
esportiva.

Per tant, pensam que aquesta iniciativa que avui dur el
Partit Popular és absolutament necessària i fins i tot diria que
imprescindible.

Nosaltres havíem pensat, si els sembla bé, que ho
registraríem demà matí, fer comparèixer aquí aquesta
associació que vostè ha dit, Sr. Fuster, la Asociación Balear del
Deporte, perquè pensam que no només estaven en desigualtat,
sinó que és que ara estan pitjor perquè quan ens trobam en
pandèmia, quan ens trobam en crisi sempre pateixen les
mateixes i en moltes ocasions aquestes mateixes són les dones,
i en el cas de l’esport, que, efectivament, no ha estat valorat
mai, crec que encara ho tendran pitjor.

Si els sembla bé nosaltres registraríem aquesta petició i
demanaríem una compareixença perquè ens diguin no només en
el que pateixen, sinó també actualitzar aquest patiment i aquests
greuges comparatius que pateixen i que segur patiran amb
aquesta pandèmia. És una reflexió que els faig, una petició que
supòs que tendrà el vistiplau almanco de la immensa majoria.

Vull dir també que no és res nou, que les lleis diguin que
s’ha de fomentar i promocionar l’esport al món femení, Llei
3/1995, de 21 de febrer, era president del Govern de les Illes el
Sr. Gabriel Cañellas: “La comunidad autónoma, con la
finalidad de garantizar plenamente los derechos, desarrollará
la política deportiva y tendrá en cuenta como fines los
siguientes principios: fomento, reconeixement, etc.,”; i també
diu: “promoure les condicions que afavoreixin la igualtat de la
dona a l’esport i la seva incorporació a tots els nivells
esportius”.

Pensam que això ha d’anar acompanyat d’una partida
pressupostària, aquesta promoció ha d’anar acompanyada de
doblers, com totes les coses que es volen fer, i no he trobat, no
he trobat, pot ser que n’hi hagi, però no he trobat partides
antigues de promoció de doblers, però sí que he de dir que el
2018 eren 60.000 euros, comparin; 2019, 180.000 euros, i
enguany, 2020, 200.000, això era als pressuposts de la
comunitat. 

En qualsevol cas, nosaltres pensam que sí, que s’ha de
promocionar, com tantes coses, tant de bo no fos així, però
pensam que sí, que la igualtat també comença per la pràctica
esportiva. Així que tendran el nostre vot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt la Sra. Sílvia Tur ha excusat la seva presència o absència.
I per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Mascaró, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Socialista
estam d’acord amb la proposta que debatem avui i òbviament
farem un vot favorable. Votarem a favor perquè entenem
l’esport com una funció social que contribueix al
desenvolupament i a la formació integral de les persones i a la
millor qualitat de vida en la seva vida.

La Llei autonòmica d’igualtat cita que entre homes i dones
preveu que les administracions públiques, federacions,
associacions i entitats esportives de les Illes Balears han de
vetllar pel respecte al principi d’igualtat d’oportunitats en
l’organització de proves, proves esportives, convocatòries
públiques de premis esportius també en el tractament de la
igualat per als esportistes d’elit. Aquest compromís d’igualtat,
una igualtat real que la representant de VOX sembla que no
entén ni vol veure, i que el Govern de les Illes s’esforça perquè
augmenti en els darrers anys, des de l’administració pública
també cap a persones i entitats; ara en aquests moments
s’ofereix assistència tècnica i col·laboració a persones i a
entitats que fomenten l’esport femení; cap a esportistes d’elit on
les ajudes valoren positivament el fet de ser dona ampliant la
ponderació de l’ajut cap a entitats esportives també; la partida
específica per a equips femenins amb patrocinis de grans
esdeveniments; reconeixements i premis per a una major
visualització. L’Assemblea Balear de l’Esport a partir de 2017
també amb els guardons de categoria masculina i femenina en
els premis Cornelius Atticus, premi que guardona el
reconeixement a tota una vida dedicada a l’esport i que ho fa en
diferents àmbits.

També hem vist que en aquests darrers anys el seguiment
dels mitjans a nivell global, i en conseqüència els seguidors de
l’esport femení, ha crescut. Des de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears també es fa tot un seguiment,
que veiem que no es fa des d’un punt de vista paternalista ni de
consideració especial, sinó amb naturalitat del que passa a la
societat. La presència en els darrers anys ha estat molt
destacable en informatius, en transmissions, en tertúlies tant
d’IB3 Televisió, IB3 Ràdio, les xarxes, la plataforma web ara
amb el nou aplicatiu. Segurament també hem pogut trobar
futbol femení, voleibol, handbol, hoquei, gimnàstica artística i
tot un seguiment d’esportistes individuals. 

Totes aquestes accions de suport a entitats esportives, com
dic, les federacions, la formació, esportistes d’elit, patrocinis,
reconeixements socials i premis, també la difusió des d’IB3,
vénen de la convicció política d’un govern compromès que
dóna suport a l’esport femení i que des del Grup Parlamentari
Socialista valoram positivament.

Tot i aquest suport sabem que encara falten accions, com
citaven els nostres companys, com a govern i com a societat per
arribar a la igualtat real, que abans citava, i que com a
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feministes és la fi que el nostre grup desitja. Per exemple,
encara hi falten més àrbitres, entrenadores, directives de clubs
i federacions. En aquest aspecte s’ha iniciat el
desenvolupament d’un decret per regular els processos
electorals de les federacions esportives on es pretén fomentar
la igualtat efectiva entre homes i dones en els òrgans de gestió.

Falta també una major estructura a les federacions on
filletes juguen en categories que no són de la seva edat, per
exemple, i que a la Federació de Futbol es va aprovar que hi
pugui haver equips mixtos a la categoria cadet. S’ha ajudat a
federacions, valoram positivament el nombre de llicències,
formació, nova línia d’ajudes per a formació de dones. En
conjunt, tota una sèrie de mesures que van encaminades a
cercar la igualtat.

També, Sr. Fuster, m’agradaria fer una reflexió. A aquest fi,
a aquest camí de la igualtat també estam contents d’anar tots els
grups junts, però crec que estaríem molt més avançats també si
el seu partit, que presenta avui aquesta proposició, hagués fet
més accions a aquest favor quan, per exemple, era a aquest
govern de les Illes Balears i hagués estat precursor i ferm en
aquest sentit de suport que avui demana.

També pensam i trobam a faltar una certa concreció en els
punts a aprovació d’aquesta proposició no de llei, però, amb
tot, com he dit abans, farem un vot favorable de la proposició
i tot el nostre suport a seguir avançant en el suport de l’esport
femení.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Té la paraula ara per
contradiccions el Sr. Fuster, per part del Grup Parlamentari
Popular, per un temps màxim de cinc minuts, per
contradiccions si n’hi hagués i per acceptar o per informar si
accepta la votació separada, tal com ha demanat el Grup
Parlamentari VOX-Actua.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, ja li dic per endavant que
sí, que acceptam la votació separada. Bé, en primer lloc, moltes
gràcies a tots els grups parlamentaris que donareu suport a
aquesta PNL perquè, sincerament, quan vàrem presentar
aquesta PNL era una PNL que es volia, de veritat, allunyar de
les diferències polítiques, crec que era per treure-la tots
endavant, perquè, com us he dit, tenia una finalitat, simplement
era donar visibilitat a l’esport femení. Per tant, de veritat,
moltes gràcies a tots els grups polítics. 

Faré un parell de reflexions o punts del que han comentat
els diferents portaveus de la forma més esquemàtica i breu
possible.

Unidas Podemos i Ciutadans han parlat de la Llei de
l’esport cada un i bàsicament el que han dit és que hem de fer
feina dins aquest sentit, dins la Llei de l’esport, i els vull dir
que hi estic totalment d’acord i que el Partit Popular estarà

també en la tramitació d’aquesta llei atent a aquesta situació i
en aquesta línia que han dit vostès. 

El senyor de Ciutadans ha dit que aquest parlament té un
repte com a institució de fer feina en aquest sentit i la llei serà,
sense cap dubte, una prova d’això. Estic totalment d’acord amb
aquesta reflexió que ha fet.

Per part d’El Pi agrair-li també el suport. Ha demanat o ha
dit que demà demanarà una compareixença de l’Associació
Deporte para la Igualdad, i els vull dir una cosa, crec que
estaran encantats de ser aquí, de voler venir al Parlament i
poder explicar quina feina fan perquè, sincerament, és una feina
que va néixer fa un parell d’anys, crec que són quatre anys, i
estaran il·lusionats de poder venir al Parlament i fer aquesta
xerrada amb tots nosaltres. Si no són aquí, Sra. Pons, és
simplement perquè no podien venir, perquè els hagués agradat
ser avui aquí, debatent o mirant com es debatia aquesta PNL.
Per tant, crec que és una bona iniciativa i crec que estaran
encantats.

A la representant de VOX. Mire, nadie puede prohibir a las
mujeres hacer deporte, pues faltaría más, faltaría más que en
el siglo XXI estuviese prohibido que hicieran deporte. Usted ha
hablado de las diferencias salariales y contractuales, y respeto
su opinión, faltaría más, pero desde el Partido Popular
estamos convencidos que hay que luchar contra ellas y por eso
nosotros hemos presentado esta PNL, porque creemos que hay
que luchar contra las desigualdades que se dan en el mundo
del deporte, especialmente en la modalidad femenina. Por eso
hemos presentado esta PNL y estamos muy orgullosos de
haberla presentado.

Pel que fa al Partit Socialista agrair-li, com no podia ser
d’una altra forma, el vot favorable. Vull dir-li que estic d’acord
que IB3 des de fa uns anys fa un esforç en aquest sentit, però
creiem que aquest esforç pot ser molt més fort o molt més
pronunciat i per això hem fet referència concretament al punt
número 2 d’aquesta PNL, perquè creiem que hi ha molt de
recorregut dins un mitjà públic com és IB3 per donar suport,
visualització i promoció a l’esport femení.

El darrer punt, dir-li que, miri, justament a la legislatura que
vostè ha citat jo era el director gerent de la Fundació Illes
Esport i vàrem impulsar aquesta feina, la feina de donar
visibilitat a l’esport femení. Que els recursos no eren com els
que hi havia abans a la legislatura anterior? No eren els
mateixos, vostès ho saben, però el Partit Popular va iniciar
aquest camí i estam molt contents, i no és una crítica, estam
molt contents que el Govern ara continua en aquesta línia.

Dit això, moltes gràcies a tots pel vot favorable a les
persones que votin favorablement a aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. Per tal d’ordenar el debat, són
quatre punts, Sra. Ribas, dels quatre, n’hi ha qualcun que li
interessi...?, per no haver de fer un per un, em referia. 
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(Se sent la Sra. Ribas de fons que diu: “el primer i el
segon”)

El primer i el segon, per separat? 

(Se sent la Sra. Ribas de fons que diu: “no”)

Junt, primer i segon junts. I el tercer i el quart, també.
Moltes gràcies.

Passam a la votació, per tant, del primer i del segon punt de
la proposició no de llei. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 a favor i 1 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Votam el tercer i el quart punt.

Vots a favor?

Moltes gràcies. 

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

Moltes gràcies a totes i a tots.
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