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LA SRA. PRESIDENTA:

(...)

EL SR. ORFILA I PONS:

Ramon Orfila substitueix..., no li sé dir a qui, a algun diputat
del meu grup.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Juan Verger.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Xavier Tejero substitueix Mercè Amer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 1366/96, presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a àmbit de
difusió de la informació juvenil patrocinada pel Govern de les
Illes Balears.

Començam pel primer punt i únic de l'ordre del dia, que és
una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, registrada amb el número 1366/96, el títol
de la qual és àmbit de difusió de la informació juvenil
patrocinada pel Govern de les Illes Balears. Per fer-ne la
defensa, té la paraula el diputat Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. La
Conselleria de Governació patrocina a través de l'Institut balear
de serveis a la joventut l'edició d'un suplement -Campus- que
segurament tots vostès coneixen, que s'inclou cada dijous a les
pàgines d'un diari editat a Mallorca i que, per tant, té una difusió
essencialment a Mallorca. La despesa d'aquest patrocini té un
cost anual de 2.841.000 pessetes més IVA, és a dir, uns tres
milions de pessetes, segons la pròpia conselleria de Governació
ens va informar a través d'una resposta escrita a una pregunta
parlamentària que li va formular aquest diputat que els parla.
L'objectiu d'aquesta edició, d'aquest patrocini, segons una altra
resposta parlamentària, no és altre que informar els joves de la
nostra comunitat autònoma de les activitats que es fan per a ells,
tant les que s'organitzen des de les institucions, des de
l'Administració, com d'altres, perquè també tenguin aquesta
informació, i a més donar-los l'oportuntitat perquè participin i
puguin utilitzar un espai en els mitjans de comunicació per
anunciar activitats i projectes, segons diu textualment la
resposta que ens va fer arribar la conselleria.

És clar que nosaltres pensam que aquest és un objectiu
positiu, que la informació és una eina fonamental no només
per als joves, sinó per a qualsevol activitat social, per tant,
molt més quan parlam dels joves, perquè sabem que aquest
és un segment social amb unes necessitats específiques i
amb unes dificultats, a més, molt concretes que representen
un problema que arribin..., per accedir a aquesta informació.
No hi ha  cap dubte que el propi Estatut d'Autonomia i la
Constitució Espanyola parlen de la necessitat de promoure
la llibertat, el progrés socioeconòmic entre els ciutadans,
fer-los iguals davant la llei i en aquest sentit vostès
recordaran que l'Estatut d'Autonomia, segons l'article 54.3,
diu que la Comunitat Autònoma té l'obligació de vetllar pel
seu propi equilibri territorial, especialment entre les
diferents illes que la formen; una redacció molt acurada, a
la qual es va dedicar una atenció molt especial quan es
redactava l'Estatut, entenent que les Illes, pel propi fet de la
discontinuïtat geogràfica, tenien unes dificultats que a
vegades havien dut que els ciutadans de determinades illes,
essencialment de les illes anomenades menors, tinguessin
més dificultats per accedir a determinats serveis i fins i tot
a determinada informació que dóna, que facilita
l'Administració.

En el cas de la informació juvenil que es duu a terme en
aquest suplement -Campus- que patrocina la Conselleria de
Governació, l'abast es limita a l'àmbit de difusió del mitjà de
comunicació en el qual s'inserta, encara que hi ha una petita
ampliació, perquè en el compromís d'aquest patrocini hi ha
que arribi també aquest suplement a tots els instituts i a un
grapat d'escoles de les Illes Balears, i l'àmbit de difusió, si
bé a l'illa de Mallorca és ample, perquè estam parlant d'un
diari de gran difusió a l'illa de Mallorca, no succeeix això
mateix a les altres illes, on la difusió és d'uns pocs
centenars, concretament a l'illa de Menorca d'aquest diari es
calcula que es venen uns 250 exemplars a l'hivern i uns 300
i pocs els mesos d'estiu.

Si l'objectiu del patrocini d'aquest suplement era
informar els joves de la nostra comunitat autònoma de les
activitats que es feien per a ells i no es cobreix tot el
territori, és evident que els joves de les illes de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera tenen manco informació i, per tant
-no m'agrada parlar de discriminació-, tenen manco accés,
més dificultats, per accedir a un servei que l'Administració
s'ha proposat facilitar als joves.
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El Govern, d'altra banda, no cobreix amb altres mitjans
aquesta difusió a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, i
l'objectiu de la nostra proposta és que el Parlament insti el
Govern perquè aquest vetlli, perquè aquest procuri, que l'àmbit
de difusió de la informació juvenil que s'ofereix a través dels
mitjans de comunicació, escrits, radiofònics, televisius -creim
que l'abast ha de ser més ample i no referir-nos únicament a
aquest mitjà- cobreixi la totalitat del territori de la Comunitat
Autònoma i el que és més important, partint de la distinta
realitat de cada illa, dels diferents nivell de difusió dels mitjans
de comunicació i de l'existència a cada una d'elles de mitjans de
comunicació propis d'abast insular, i aquest fet és molt
important, és ben clar que els mitjans de difusió escrits de més
ampla difusió a Menorca i a Eivissa són diaris, mitjans insulars,
diaris o revistes, i que hauria de ser a través d'aquests que
s'hauria de promoure l'ampliació de l'abast d'aquesta informació
que va destinada als joves, nosaltres podem entendre que
segurament serà difícil per part del Govern donar-los la mateixa
informació amb la mateixa periodicitat i amb la mateixa
intensitat que a través de l'edició o el patrocini d'aquest
suplement -Campus-, però es poden trobar sortides alternatives,
i nosaltres pensam que serien suficients. No es tracta de
promoure que algun mitjà de comunicació de Menorca o
d'Eivissa insereixi setmanalment un element de difusió, un
suplement semblant a aquest, es tracta de convenir amb algun
mitjà de comunicació escrita d'alguna d'aquestes illes la difusió
dels elements més importants que es difonen a través d'aquest
suplement, Campus, a l'illa de Mallorca i fer-ho amb els mitjans
que es trobin adequats en el seu moment, per tal que el cost
tampoc no es dispari i a la vegada la informació arribi
puntualment als joves.

L'objectiu no és altre que el que explicàvem fa uns moments
en una altra comissió a una pregunta que formulàvem també a
la consellera de Governació; si el repte de la nostra comunitat
és construir un país, aquest és clar que necessitarà del consens,
de l'assentiment, de tots els ciutadans de les Illes Balears, a
vegades a partir de determinades actuacions de l'Administració,
del Govern de les Illes Balears, hi ha la sensació des de les illes
menors que el Govern de les Illes Balears és el Govern de
Mallorca o és un govern que és o està a Mallorca i que cobreix
de forma insuficient massa vegades l'àmbit de les illes menors,
es tracta de cercar elements correctors d'aquesta política i en
aquest sentit esperam que tots els grups donin suport a la nostra
proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. Grups que hi vulguin intervenir?
Per part del Grup Mixt, té la paraula el diputat Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia. Bé, òbviament, una
proposta que pretén compensar com sempre els desequilibris
territorials que tenim en aquestes illes i que hem de patir les
persones que venim de les mal anomenades illes menors ha de
tenir suport d'Els Verds i del Grup Mixt. Vull recordar que, per
exemple, a Eivissa fa menys d'un any que rebem les emissions
de Ràdio Jove, quan a Mallorca ja fa bastants anys que s'escolta,
i tenc entès que a Menorca ja fa tres o quatre anys, com a
mínim, que s'escolten aquestes emissions. A Eivissa i a
Formentera encara es venen molts menys exemplars del diari a
què feia referència el Sr. Orfila, encara molts menys que a
Menorca. Això vol dir que la informació juvenil no arriba
pràcticament als joves d'Eivissa i Formentera. Per tant,
òbviament, el Grup Mixt donarà suport incondicional a aquesta
proposta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Balanzat. Per part d'Esquerra Unida,
té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputades i senyors
diputats. També Esquerra Unida donarà suport a aquesta
proposició no de llei perquè pensam que, evidentment, el fet
que la informació juvenil que promou o que ha de donar el
Govern balear ha de tenir les suficients garanties per arribar
a tots els joves de les quatre illes i, a més a més, amb
garanties que realment aquesta informació arriba
convenientment.

El fet que aquest mitjà de comunicació tengui un
suplement amb tants de doblers, que suposa la subvenció
d'aquest suplement, i que no es pugui assegurar l'arribada a
totes les Illes d'aquest diari, maldament que hi pugui arribar
en molt manco nombre que la resta de mitjans de
comunicació, provocaria o hauria de provocar per part de la
Conselleria de Governació un replantejament del destí
d'aquests doblers, si realment són efectius o no.

Per tant, pel fet que la proposició no de llei parli que
s'insta que tot l'àmbit de difusió de la informació juvenil
sigui realment eficaç i que pugui arribar a totes les Illes,
pensam que evidentment hauria de tenir el suport de tots els
grups parlamentaris. Per tant, el nostre grup també hi votarà
a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Socialista, té
la paraula el diputat Sr. Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors diputats.
Vaig demanar, crec que era ahir, al Sr. Ramon Orfila que
m'explicàs amb detall el sentit de la seva proposició no de
llei, de la proposició no de llei del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, perquè era una qüestió que ens tocava de
lluny i que no acabava d'entendre. Després, quan em va
explicar amb detall això, vaig entendre que no era un
plantejament de caire victimista com a vegades es fa des de
les Illes no sé si anomenades menors o Menorca, Eivissa i
Formentera, perquè ningú no s'ofengui, però que no era un
acte victimista, sinó que era un acte de clara justícia.

Jo crec que, des de Mallorca, moltes vegades no és que
tenguem una actitud discriminatòria amb vista a Menorca,
Eivissa i Formentera, sinó que fem una cosa pitjor, que és
que donar per descompta que s'actua sobre un territori
continu, allà on uns mitjans de comunicació actuen de
manera proporcional a totes les Illes, per tant, no es té en
compte que això no es produeix i es cau en actuacions com
la que hem vist del suplement Campus, dedicat a la
informació juvenil, allà on la pretesa vehiculació a través
d'un diari suposadament interinsular, en aquest cas el Diario
de Mallorca, objectivament hem de constatar que aquesta
publicació és un diari bàsicament de Mallorca, amb una
presència molt petita a les altres illes i que, per tant, no pot
servir com a instrument de difusió juvenil a través del seu
suplement, és un suplement que en aquest moment arriba a
Mallorca i de forma purament testimonial i marginal arriba
a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.
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Reflexionant sobre aquesta qüestió, he arribat a una
conclusió curiosa, que un país o una nació deu ser un territori on
els ciutadans llegeixen el mateix periòdic; per exemple, una de
les possibles definicions d'Espanya podria ser que és un país o
una nació on es llegeix El pais, La Vanguardia, ABC, El día del
mundo d'una manera més o menys proporcional a la demografia
del territori, però si aplicam aquest esquema a les Illes Balears,
és evident que el país balear seria un país inexistent, com diu un
conegut periodista, que hi ha una illa on tenen un suport
important, quant a mitjans de comunicació i d'informació, els
seus ciutadans, com pugui ser Diario de Mallorca, Última hora,
Diari de Balears per als mallorquins, però que cap d'aquests
diaris, ho constatam avui, té la possibilitat d'exercir aquesta
funció aglutinant a nivell d'Illes Balears, i és evident que els
menorquins s'informen, a part pels mitjans nacionals, a través
del seu propi diari, el Diario de Menorca i A Eivissa i
Formentera a través del  Diario de Ibiza, i jo crec que, constatant
això, s'ha d'entrar en una correcció immediata amb les línies que
ha proposat el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, s'ha de
cercar l'instrument adequat, s'ha de convenir i s'ha de solucionar
aquest error el qual, com ja dic, és una omissió significativa i
hauríem de recordar al Govern que aquestes omissions no es
poden produir perquè indiquen un desconeixement fruit que hi
tenim un govern que actua bàsicament no des de Mallorca, sinó
fins i tot des de Palma, integrat bàsicament per mallorquins, que
té uns comportaments mallorquins i que dóna per descomptat
moltes vegades que el que arriba a Mallorca arriba per tot,
constatam que no és així i creim que tendrem unanimitat a
l'hora de plantejar la reivindicació que es corregeixi amb els
termes que ho ha fet el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
al qual agraïm aquest recordatori des d'una altra illa, perquè a
vegades els mallorquins, sense voler-ho, som injustos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Popular, té la
paraula la diputada Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Popular també donarà suport a la proposició
no de llei presentada pel Grup Nacionalista-PSM, si bé he de dir
que per al nostra part també ens hi podríem abstenir, en aquesta
proposició, perquè al contrari del que han dit a la millor els
altres grups, nosaltres pensam que des del Govern balear,
concretament des de la Direcció General de Joventut i Família,
ja es fa aquesta feina que es demana a la proposició no de llei.
Nosaltres pensam que la informació als joves de totes les Illes
els arriba d'una forma puntual i molt concreta, no només a
través dels mitjans de comunicació, sinó també a través de totes
les oficines d'informació i punts d'informació juvenil situats a
totes les Illes. També es du a terme una important tasca pel que
fa a ls mitjans de comunicació, Ràdio Jove; jo sé que en aquest
parlament vàrem aprovar una proposició no de llei', també amb
consens de tots els grups, per tal de donar una major difusió a
Ràdio Jove i jo som conscient que el Govern està treballant en
aquesta línia, també sabem que per part del Govern es duen a
terme altres activitats de col•laboració amb diferents mitjans de
comunicació. Per això dic que nosaltres pensa que aquesta tasca
es fa, però bé, sempre és bo continuar recordant al Govern que
continuï i que millori aquesta línia i, per tant, hi donarem
suport.

De totes formes, també, abans d'acabar, també m'agradaria
dir que no som partidària o no estic molt d'acord amb
l'exposició que s'ha fet de l'exposició de motius -valgui la
redundància- per arribar a aquesta conclusió, perquè a la
proposició o de llei s'hi diu que la Conselleria de
Governació patrocina un suplement Campus- editat a un
diari, editat a Mallorca, i que aquest diari té molt poca
difusió, uns centenars, com ha dit el Sr. Ramon Orfila, a les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera i amb més amplitud
a Mallorca. Com molt bé diu, és un patrocini, o sigui, molt
diferent seria que el Govern fes una actuació i que només la
centràs concretament a aquell mitjà de comunicació, és a
dir, el procés és a l'inversa, és aquest mitjà de comunicació,
com ho pot fer un altre mitjà de comunicació, i estic segura
que el Govern estarà d'acord amb una col•laboració, qui
proposa la col•laboració al Govern.

Llavors, diu que és un diari editat a Mallorca, bé, però
supòs que saben perfectament que té corresponsal a les
altres illes i que, de fet, maldament que jo ja no ho inclogui
en el camp juvenil, el llegesc, moltes vegades la informació
que hi surt, a Campus, fa referència a les altres illes, fins i
tot a la part forana, ara un diputat ha dit que feia referència
només que se centra l'actuació a Palma, jo en tenc aquí un
exemplar on es parla d'una actuació que es va fer a Sineu, és
a dir, que també s'hi inclou la part forana, és a dir, no estam
molt d'acord que..., bé, és possible que l'edició es faci a
Mallorca, però hi ha corresponsals a les altres illes i, per
tant, s'hi inclou la informació que també hi pugui haver de
les altres illes, i molt manco la informació que s'hi dóna no
és exclusivament de Mallorca, hi ha una informació general,
fins i tot no només de les nostres illes sinó una informació
a nivell de tot Espanya. Aquí jo en tenc un, i vaig estar molt
contenta perquè s'hi deia "Ellas son las listas", fent
referència a una sèrie de dones joves que han destacat per
les seves situacions acadèmiques; també s'hi feia referència
a la campanya que s'ha fet sobre xenofòbia, que talment no
és una informació exclusivament de Mallorca. Per tant, pens
que no només és a l'abast..., que la informació que s'hi dóna
no només sigui de Mallorca.
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Quant que només arriben... o hi arriben pocs centenars o són
poques les persones que a la millor llegeixen aquest diari, home,
jo no sé si el Sr. Ramon Orfila sap quants de joves de Menorca
compren aquest diari, per ventura sap els exemplars, però a la
millor desconeixem que molts de joves de Menorca, d'Eivissa
i de Formentera saben perfectament, i jo estic segura que ho
saben, que a la millor els dijous surt aquest suplement i bé,si no
el compren, van a una biblioteca o a un lloc públic o n poden
tenir a l'abast aquesta informació. Jo crec que els joves d'avui en
dia tenen informació per saber on poden rebre més aquesta
informació, és com el que ens passa als altres, que a la millor
sabem perfectament que un determinat dia un diari que fins i tot
no té cap edició aquí a Mallorca, -em pareix que és El país-, els
dissabte i els diumenge treu suplements importants i a la millor
gent que no el compram els altres dies, aquests dies, perquè
sabem que treu suplements, el compram. Jo crec que els joves
saben on poden anar a cercar la informació i no crec que per
part del Govern es faci cap tipus de discriminació; que es pot
millorar?, que es pot fer d'una manera mes intensiva a les altres
illes i que és necessària una major col•laboració? Hi estam
d'acord, estam segurs que el Govern estarà disposat a fer-ho i
per això votam a favor d'aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el diputat Sr.
Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair el suport que han
manifestat els diferents grups, de comprensió, i m'ha de
permetre que matisi algunes de les afirmacions que ha fet la
portaveu del Grup Popular, la Sra. Ferrando.

Des de la Direcció General de Joventut ja s'està fent, s'arriba
als joves de forma puntual a través de punts d'informació
juvenil i a través dels mitjans de comunicació; és clar, de punts
d'informació juvenil, també n'hi han, a Menorca i a Eivissa,
però aquesta tasca concreta de difusió d'informació referida als
joves, destinada als joves, que es fa a través d'un mitjà de
comunicació no arriba a Menorca i a Eivissa i no hi arriba en la
mateixa proporció que a Mallorca, hi arriba  menys d'un 2% de
la difusió que es fa a l'illa de Mallorca i açò no és lògic. Han
d'entendre que no és lògic, no és lògic des del punt de vista dels
ciutadans de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, que
veuen com no els arriba de cap manera aquesta informació i no
els hi arriba simplement perquè la realitat discontínua de la
nostra comunitat autònoma exigeix de respostes més
imaginatives a l'hora de fer arribar la informació als ciutadans,
i açò és cert a tots els nivells. Hem hagut d'interpel•lar al
Govern i recomanar-li una i una altra vegada que a l'hora
d'aplicar allò que diu la Llei de contractes de l'Estat, que obliga
a insertar determinats anuncis de contractacions en el diari de
més ampla... o en el mitjà de més ampla difusió de la Comunitat
Autònoma, que no és real a les Illes Balears, perquè el diari de
més ampla difusió de les Illes Balears ho és a Mallorca, emperò
a Menorca és el de més ínfima difusió i a Eivissa i Formentera
hi succeeix el mateix. Per tant, necessitam de solucions més
imaginatives lligades estretament a una realitat que és diversa
a la nostra comunitat autònoma i açò ho entenen molt bé, n'estic
convençut, tots els diputats que provenen de les illes menors, de
les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, perquè ho pateixen
cada dia.

Si els joves reben informació puntual, tots per igual, a través
dels punts d'informació juvenil és un fet que els de
Menorca, Eivissa i Formentera, aquesta informació no la
reben. I aquests 250 -som optimista quan dic aquesta xifra-
exemplars que es venen d'aquest diari a l'illa de Menorca,
concretament, evidentment no arriben als joves. Jo m'he
preocupat d'anar a cercar qui hi estava subscrit, qui rebia
aquest diari, he anat a parlar amb les empreses fins i tot que
el difonen, m'he preocupat d'anar-ho a cercar per veure si
arribava o no arribava a la joventut aquest suplement, i no
hi arriba, perquè com vostè sabrà perfectament, ho podrà
deduir, qui compra tots els diaris són els diputats, les
institucions, emperò evidentment als joves no els arriben,
perquè amb aquests 250..., i encara que els arribessin, a 250
joves que rebin aquesta informació, no n'hi ha prou. Que
poden acudir a la biblioteca a consultar-lo, i a Mallorca
també, emperò aquí se'n reparteixen 25.000 i a Menorca
300; que vostès no en tenen la culpa. perquè és aquest diari
qui els ha vengut a fer una proposta concreta i a Menorca
ningú no els ha fet cap proposta semblant i a Eivissa i a
Formentera, tampoc? Però hem de partir d'una situació de
desigualtat real, que existeix, fins i tot d'una actitud dels
ciutadans, dels mitjans de les institucions de les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera de timidesa fins i tot a l'hora
de reclamar al Govern el mateix tracte que el que reben els
ciutadans de Mallorca, i açò ho hem pogut comprovar amb
altres elements, recordaran perfectament un debat que
vàrem tenir amb la Presidència del Govern fa dues setmanes
sobre les subvencions, a les institucions i entitats,
provinents de la Presidència del Govern i com la pròpia
Vicepresidenta reconeixia que és cert que a Menorca,
Eivissa i Formentera es formulen manco peticions,
segurament perquè en tenen manco informació i perquè
continuen tenint aquesta..., i utilitzaré les paraules que va
emprar un president de consell insular, del Consell Insular
d'Eivissa, que és del seu mateix grup polític: Des d'Eivissa,
s'entén que el Govern de les Illes Balears és el govern que
està a Mallorca i la gent, els ciutadans, a l'hora de reclamar
determinats serveis, determinats ajuts, determinades
qüestions que els poden beneficiar, tendeixen a acudir al
consell insular, perquè continuen veient el govern com una
institució massa enfora d'ells, i açò és així.
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Per tant, des d'aquesta actitud, presentam aquesta proposició
no de llei i demanam, l'hi instam, al Govern que es vagin
corregint aquestes situacions i hi han moltes fórmules per fer-
ho; a vegades l'Administració no té més remei per corregir
determinats desequilibris que existeixen i són ben reals que
incentivar, promoure, que es creïn aquests elements correctors,
en vam parlar a la qüestió de Ràdio Jove i en vam parlar en el
seu moment quan vam proposar nosaltres la proposició no de
llei que demanava que també es corregís una determinada
situació. No fa gaire, en una de les anteriors intervencions, el
representant d'Els Verds i del Grup Mixt ens informava que fa
molt poc temps que les emissions de Ràdio Jove han arribat a
Eivissa i a Formentera, però és que encara ens falta un altre
escaló, necessitam que hi hagin corresponsals també d'aqueta
emissora, a Menorca, a Eivissa i a Formentera, perquè els joves
de Menorca, d'Eivissa i de Formentera que escolten les
emissions de Ràdio Jove es troben que la immensa major part
de les informacions que els arriben són referides també a l'illa
de Mallorca i açò els desincentiva a l'hora d'escoltar-la, perquè
fan referència a actes, a celebracions, a coses que se celebren a
l'illa de Mallorca i no a les seves, i evidentment no agafen l'avió
per venir a gaudir d'aquest servei, d'aquestes actuacions que
se'ls brinden a Mallorca, per impossibilitat física, material,
econòmica i moltes més.

Per tant, ens hem de canviar el xip, serà una cosa que
costarà. La nostra no és una comunitat autònoma normal, no és
una comunitat autònoma que tengui les mateixes necessitats, i
on puguem oferir els mateixos serveis de la mateixa manera,
que altres comunitats; costarà entendre-ho i representarà un cost
afegit. A una comunitat autònoma normal, el fet que el Govern
patrocini, promogui, que arribi aquesta mateixa informació a
Menorca, Eivissa i Formentera, i açò representa un cost afegit,
no seria necessari, perquè els diaris, els mitjans de comunicació,
arribarien de forma, tal vegada, un poquet desigualment,
emperò no amb el mateix nivell de desigualtat que aquí, la
proporció -ho ha de reconèixer- de 250 a 25.000 és enorme, és
un 1% i el nombre d'habitants, la relació d'habitants, no és la
mateixa.

Que té corresponsals aquest diari a l'illa de Menorca?
Perfecte, molt bé, però si els menorquins i els eivissencs no
llegeixen aquest diari, per a què ens ha servit tot açò? Estam
parlant d'una altra qüestió, estam parlant que la informació que
el govern vol fer arribar als joves, i ens felicitam que ho vulgui
fer, a través d'un mitjà de comunicació patrocinant una edició
determinada, no arriba als joves de tres illes concretament i, per
tant, és necessari que s'arbitrin, que se cerquin, que es procurin
formes de corregir aquesta situació, és l'únic que proposam, el
mateix que vàrem proposar respecte de Ràdio Jove, no n'hi ha
prou amb ampliar la cobertura, necessitam que hi hagin
corresponsals; en aquest, cas, no n'hi ha prou que arribin 250
exemplars i hem de corregir-ho, cercar que un mitjà de
comunicació que a Menorca sigui d'ampla difusió, que també ho
sigui a Eivissa i a Formentera, des del Govern sigui patrocinat
perquè els arribi la mateixa informació.

I li vull repetir el que he dit a la consellera en els passadissos
d'aquesta casa, a vegades no vindran ells a proposar-ho, és
el Govern qui els haurà de sortir a camí, i no hi ha més
remei que fer-ho així per corregir aquesta situació de
desequilibri, la qual, ho pot ben creure, és ben real.

De tota manera, gràcies pel suport manifestat per part de
tots els grups, crec que és positiu i açò implica que aquest
canvi de xip, aquest canvi de mentalitat, es va implantant
cada vegada amb més força a la nostra comunitat i aquesta
és la resposta que es  necessita per anar construint aquest
país, que és el desafiament que tenim nosaltres com a
cambra de sobirania popular, que representen el conjunt de
ciutadans de totes les Illes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. Per part del Grup Popular, té
la paraula la diputada Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Si el Sr. Ramon Orfila em deixa, perquè em pareix que
quan s'hi ha votat a favor no hi ha torn de rèplica, si em
permet que li digui només dues paraules... Nosaltres li hem
dit que la hi votàvem a favor i que,  naturalment, sempre
estam a favor que es facin més actuacions i que es millori.
Naturalment, quant a les actuacions de Govern, supòs que
no hi estarem mai d'acord vostès i nosaltres, en el sentit que
nosaltres les valoram positivament i vostès, no. De totes
formes, jo només li deia en el tema de les subscripcions...,
jo no sé, però és que vostè a mi em té com una poc
al•lucinada, en el sentit que vostès saben les estadístiques;
vostè sap perfectament quants de joves..., perquè les
subscripcions no em valen, perquè jo, per exemple, a la
millor llegesc molts diaris i a la millor no hi estic subscrita,
les subscripcions dels joves i persones majors no són reals,
les persones majors, moltes, van a llegir els diaris a centres
públics i això no vol dir que no els llegeixin. Quant a les
subscripcions, naturalment que un jove a la millor no hi
estarà subscrit, al diari, però sí que llegirà el diari que
compra son pare o sa mare o a un lloc públic.

Jo crec, i per ventura som més optimista que vostè, que
els joves no només (...), a la millor en el meu temps ho
feien, jo llegia un diari, jo crec que ells, en voler tenir una
visió molt plural, no només llegeixen un diari, en llegeixen
molts més, maldament no hi estiguin subscrits; per ventura,
les seves dades estadístiques de Menorca..., no les hi vull
discutir perquè no som de Menorca i no ho sé, però jo crec
que els joves de Menorca per ventura llegeixen més que el
que vostè es pensa i tenen més accessibilitat a aquest diari,
no ho sé, és que les dades que vostè deia tampoc no em
diuen una estadística, ho diu per les subscripcions i això no
em val.
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 De totes formes, ja li hem dit que hi estam d'acord i jo estic
convençuda, a la millor vostè no, que si al Govern li fan
propostes, n'estic convençuda, col•laborarà, perquè s'està
treballant en aquest sentit. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ferrando.

Aquesta presidència entén que aquesta proposició no de llei
s'aprova per assentiment.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Bon dia.
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