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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
de la comissió d'avui, de Cultura, Educació i Esports, i en
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, Sra. Presidenta. Avel•lí Casasnovas substitueix Andreu
Riera.

EL SR. BLANQUER I SUREDA:

Sí, Sra. Presidenta. Bartomeu Blanquer substitueix Pilar
Ferrer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 4956/96, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a elaboració d'estudi-informe sobre la situació i estat
de les instal•lacions juvenils dependents de la Comunitat
Autònoma.

No havent-hi més substitucions, passam al debat del primer
punt de l'ordre del dia d'avui, relatiu a proposicions no de llei,
i començam per la registrada amb el número 4956/96, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, sobre
elaboració d'estudi-informe sobre la situació i estat de les
instal•lacions juvenils dependents de la Comunitat Autònoma.
Per defensar la proposició no de llei té la paraula el diputat Sr.
Josep Portella, pel Grup Parlamentari Esquerra Unida de les
Illes Balears, per un temps de deu minuts.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia. No són moltes les
instal•lacions juvenils de titularitat pública que hi ha a la nostra
comunitat autònoma, i ens referim a aquelles que són
d'acampada, d'alberg, d'anar a fora; i a mesura que s'ha acabat
aquell temps en què les persones podien anar a acampar allà on
volien, i que nosaltres, que vàrem ser joves als anys 60, els de
la nostra generació, encara hem viscut; i fins i tot hem viscut
que els propietaris estaven contents que anàssim a fer-los
companyia; i a mesura que s'han reduït aquests espais per a
l'esplai, més de relleu s'ha posat aquesta manca d'instal•lacions
d'acampada i d'estada. Les que tenim, la majoria, ens recorden
aquella organització juvenil espanyola, OJE, perquè tot té una
història concreta, són antigues, per tant, amb molta
infraestructura envellida, amb problemes diversos
d'habitabilitat. Vàrem redactar aquesta proposició a finals de
l'estiu passat, quan encara no se sabia que es dissoldria l'Institut
Balear de Serveis a la Joventut i es crearia un consorci entre el
Govern i la Fundació de l'Esplai de Mallorca per a la gestió,
entre d'altres qüestions, d'aquestes instal•lacions.

Hauria estat un bon moment llavors, aquest estiu passat,
per tractar aquesta proposició abans d'acabar el període de
sessions darrer. Tenim per un costat un dèficit
d'instal•lacions juvenils de lleure. A Menorca en tenim dues,
en el mateix terme municipal, i la tercera, la d'es Torretó,
(...), és una història novel•lesca: comprada a preu d'or, a
canvi de no sabem molt bé què, perquè en aquells moments
no vaig viure aquell procés, i no conec la història de la
compra d'es Torretó, però es va presentar com una altra
adquisició per destinar a la gent jove, per sortir al camp. No
sé si en aquests darrers cinc o sis anys ha servit mai per allò
que es va adquirir, i no sé si s'ha destinat cap partida per a
la seva recuperació. 

El que és cert, és que tenim les nostres instal•lacions
juvenils malmeses. A Menorca es fan reparacions a la Torre
d'en Ganxo, quan els escoltes demanen reparacions a
Biniparratx, i el que es fa en realitat és tapar forats. El cas
de cala Jondal, a Eivissa, per les notícies que tenim, si no
s'hi ha realitzat recentment cap actuació, està en una
situació no diré que ruïnosa, però en una situació realment
lamentable. I a Mallorca les instal•lacions compten amb
problemes d'infraestructura i d'estat realment evidents.

Si parlam de mesures sanitàries, i de seguretat, així com
higièniques, també trobarem exemples a betzef per dur a
aquesta reunió. Cada any el Govern balear realitza una sèrie
d'inversions de millora de les instal•lacions, que són més
tost de reparació de les instal•lacions. Aquest any passat, el
96, es varen realitzar una sèrie d'inversions de millora, per
exemple en canalitzacions a la residència de la platja de
Palma, es varen gastar 2,5 milions; 3 milions per fer una
fosa sèptica al campament de la Victòria, 3 milions per
condicionament d'un edifici cobert també a la Victòria, mig
milió per al tancament d'una instal•lació esportiva a Lloret,
1 milió per arreglar la cuina de Biniparratx, 1 milió per
l'habitatge del guarda de cala Jondal, i un altre per mobiliari
de la Torre d'en Ganxo. 

Són inversions clarament insuficients, atesos el
problemes d'infraestructura que hi ha en aquestes
instal•lacions. L'any passat es varen contractar
aproximadament 60.000 estades en aquestes instal•lacions.
No vol dir 60.000 persones, sinó dies que hi feien, per tant
són menys persones, però en estades eren 60.000 dies. Hi ha
una ocupació real, perquè les demandes varen ser 80.000;
per tant no es varen poder cobrir totes les demandes que hi
va haver. I en correspondència, sembla que s'hauria de tenir
una especial cura per les condicions en què s'ofereix aquest
servei.
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Dues de les instal•lacions més importants, alberg d'Alcúdia
i el campament de la Victòria, estan gestionades una per
Interges de Peguera i l'altra per Celobert, dues empreses
privades, per un abast temporal de 6 anys. Com s'actua amb
aquestes fórmules de gestió indirecta, també és una pregunta
que ens feim a l'hora del manteniment i la cura d'aquestes
instal•lacions. Ens podem demanar si s'han arranjat aquestes
deficiències abans de decidir el consorci, i quin seguiment es
podrà fer de l'estat de les instal•lacions a partir del moment en
què estiguin en mans d'aquest consorci.

I no he volgut destacar fets negatius, sinó intentar fer veure
quina és la situació real d'aquestes instal•lacions, i quina és la
necessitat que intentam resoldre amb aquesta proposició que,
com saben, és una proposició en la qual instam el Govern a
realitzar un estudi-informe sobre l'estat de cadascuna de les
instal•lacions, l'estat real en aquests moments, problemes
d'infraestructura i deficiències; i posar a l'abast dels grups
parlamentaris aquest informe per tenir després les decisions que
es puguin prendre amb major coneixement de causa. Gràcies,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel torn de fixació de posicions,
grups que vulguin intervenir? Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la diputada Sra. Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Els equipaments destinats
als joves per realitzar activitats esportives, recreatives, han de
comptar amb el manteniment adequat per garantir la seva
utilització. La nostra joventut ha de poder gaudir d'activitats
extraacadèmiques per afavorir un formació integral de la
persona. El foment d'aquestes activitats s'ha de poder realitzar
en unes condicions òptimes perquè resultin atractives per als
joves, i així poder incidir com a mesures de prevenció per evitar
problemàtiques com les drogodependències, ludopaties,
etcètera, que cada vegada més incideixen en edats més joves.

Conèixer la realitat de les instal•lacions juvenils
dependents del Govern pot ser molt positiu per poder
planificar millor futures actuacions i racionalitzar les
inversions més necessàries a curt i mig termini per poder fer
un bon manteniment dels equipaments. Un dels aspectes que
consider fonamentals per poder dur a terme d'una manera
positiva una bona política en matèria de joventut passa per
la no concentració d'equipaments, apropant les
instal•lacions a barriades, en el cas de Palma, i fomentant
les instal•lacions juvenils a la comarca de part forana. És
interessant que els joves tenguin les instal•lacions molt ben
muntades, i això a vegades no fa possible que cada poble,
cada municipi pugui disposar d'unes instal•lacions molt ben
muntades. Per tant es tractaria de veure si aquest estudi ens
serveix per poder planificar millor, i si distints municipis
han de tenir unes instal•lacions compartides per tal que
siguin bones i ben dotades, crec que això és molt important.

La joventut és el major capital d'un poble, i m'agradaria
que com a mínim les nostres institucions li donassin la
mateixa atenció que es dona a altres col•lectius. És per tot
això que el meu vot, i el vot del Grup Mixt serà a favor
d'aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vidal. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM té la paraula el diputat Sr.
Damià Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup donarà suport a
aquesta proposició no de llei, perquè creim que l'elaboració
d'aquest informe no pot més que contribuir a tenir un
coneixement més profund i més rigorós de l'estat d'aquestes
instal•lacions, i per tant és la base, el punt de partida a partir
del qual es pot iniciar una línia d'intervenció sobre aquestes
instal•lacions que contribueixi a millorar-les. A més a més,
i tenint en compte el tipus de comunitat autònoma que som,
i el tipus de societat que correspon a aquesta comunitat
autònoma, on hi ha una gran diversitat d'ofertes de lleure per
al jovent, algunes de les quals poden -per dir-ho d'alguna
manera- distreure'ls de determinats valors que en principi se
suposa que haurien de ser propis de la joventut, i fomentar-
los unes actituds i unes activitats de tipus consumista i d'oci
d'alguna manera -i sense voler caure en moralismes- que
tengui alguna dosi d'embrutiment personal, creim que és
important que el Govern balear, a través de tots els seus
mecanismes de política juvenil, posi a l'abast dels joves de
les nostres illes unes instal•lacions a les quals la
convivència, el foment de les actituds diríem d'amistat i
solidaritat, i a la vegada unes ofertes formatives i lúdiques
que siguin sobretot fomentadores del potencial de creativitat
que cada jove dugui dins ell. Per tot això creim que la
realització d'aquest estudi pot ser oportuna, i per tant hi
votarem a favor. Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Els diputats del Grup Socialista
que érem joves als anys 60 donarem suport a aquesta proposició
no de llei, i els diputats que són joves avui també donaran
suport a aquesta proposició no de llei. I li donarem per diversos
motius: Un és perquè crec que és necessari mantenir aquesta -ja
ho ha dit el ponent- minsa xarxa per atendre el lleure dels
nostres infants i dels nostres joves, perquè això pot complir dos
requisits importants, un és un cert foment de la cohesió
interinsular, permetent que els nins i nines de les diferents illes
es puguin reunir a les diferents illes i conèixer la realitat de
cadascuna de les nostres illes -valgui la redundància-, i també
la gent que anam habitant a un i un altre indret de la Comunitat
Autònoma, conèixer la nostra cultura, conviure, i per tant fer
allò que tots anam dient, que és fer país i fer consciència que
som una comunitat autònoma pluriinsular, però que tenim un
únic govern, i per tant de qualque manera unes finalitats
comunes.

Però a més el fet d'utilitzar el temps lliure en activitats que
si bé han de ser lúdiques també poden tenir un caire educatiu,
sense que això signifiqui que no siguin ben valorades pels
al•lots, cosa que en aquesta comunitat, on tenim una
llarguíssima experiència en colònies escolars, i a més atenent
que l'any 1997 es produirà la transferència de l'educació no
universitària, i posarà a l'abast d'aquest govern una xarxa
important de centres que poden ser i han estat utilitzats per
colònies escolars, per activitats de temps lliure, jo crec que ens
ha de fer veure aquest futur amb esperança, però també amb la
necessitat de posar els mitjans perquè se'n tregui una
rendibilitat.

Avui el Ministeri d'Educació i Cultura ha suprimit, sembla,
un programa que en aquesta comunitat tenia 103 anys
d'existència, el programa de colònies escolars que va crear un
inspector d'educació, el Sr. Joan Capó i Valls de Padrines; i que
amb un any de govern el Partit Popular a Madrid ha acabat amb
103 anys d'història d'una activitat que havia merescut les
alabances de tots aquells que treballen en el món de l'educació.

Per tant jo crec que podríem tal vegada des d'aquí fer
l'esforç perquè això sigui corregit per les autoritats d'aquesta
comunitat quan les competències els arribin, i crec que aquesta
proposició no de llei posa una primera passa perquè això sigui
realitat, i per això, dic, tots, joves i més grans, li donarem
suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la diputada Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La Direcció General de
Joventut i Família ja ha iniciat un catàleg d'instal•lacions de
joventut, amb la finalitat de catalogar-les, definir la seva
finalitat o especialitat, conèixer les seves estructures de
serveis, mesures de seguretat, de sanitat, identificació dels
seus propietaris, la seva ubicació física, clients habituals,
etcètera; i amb data 22 de novembre del 96 ja es portaven
catalogades unes 100 instal•lacions juvenils, i pensam que
dins el primer trimestre d'enguany la Direcció General de
Joventut i Família publicarà aquest catàleg. Per tant, el
nostre grup acceptarà la proposició no de llei d'Esquerra
Unida.

Això no obstant, vull deixar ben clar que la Conselleria
de Presidència desenvolupa correctament la tasca que li
correspon en matèria d'instal•lacions juvenils, i assumeix la
seva responsabilitat que li pertoca. I perquè d'això no quedi
cap dubte, m'agradaria llegir un informe del cap de la secció
d'instal•lacions de la Direcció General de Joventut i Família
que diu el següent: "Aquesta prefectura de secció té com a
norma efectuar una inspecció a cadascuna de les
instal•lacions dependents d'aquesta direcció general cada 15
dies durant les campanyes d'estiu, i desenvolupament dels
programes d'activitats. Quan es passa a la temporada de
baixa activitat i hivern, normalment les inspeccions es duen
a terme cada mes. Aquestes inspeccions s'han de considerar
de forma general com a habituals i, a part de l'esmentat,
sempre que consideri que les circumstàncies ho requereixen,
s'efectuen inspeccions extraordinàries immediates,
independentment de data, activitat o temporada.

Quan a les inspeccions realitzades s'observen problemes
o situacions que afecten o puguen afectar edificacions i
zones concretes d'habitabilitat o ús massiu d'usuaris que
entri de ple dins l'àmbit tècnic d'arquitectura, sol•licita al
Servei d'Arquitectura de la CAIB que efectuï visita a la
instal•lació, que es fa conjuntament per així, de forma
extraordinària, emetre el preceptiu informe tècnic de
situació, aportant les solucions que es considerin idònies per
tal de resoldre el més aviat possible les anomalies
detectades. Succeeix el mateix quan el problema afecta a
sanitat, a part de les inspeccions que aquest organisme du a
terme puntualment.

En conclusió, la secció d'instal•lacions cada vegada que
fa una inspecció de les considerades com a habituals, i
sempre que es localitza algun defecte o anormalitat de
suficient importància, emet l'oportú informe, cosa que
també fa en tots els casos quan es du a terme una inspecció
que entri dins de les denominades extraordinàries.

I per acabar, vull afegir que a més a més el Govern
balear està ja a punt d'aprovar un decret d'aprovació del
reglament d'instal•lacions destinades a l'estada i allotjament
de grups infantils i juvenils, a fi i efecte de protegir i
salvaguardar el col•lectiu de població que acull en aquestes
instal•lacions, i d'assegurar que aquestes ofereixen unes
garanties de seguretat i habitabilitat correctes. Gràcies, Sra,
Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Per part del grup proposant en
torn de rèplica té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. No serà de rèplica, perquè serà per
agrair a tots els grups el suport a aquesta proposició no de llei,
i atesa la unanimitat que hi haurà en el resultat de la votació, no
entraré a replicar les afirmacions que ha fet en defensa de
l'acció de govern la portaveu del Grup Popular, ja en honor a
aquesta unanimitat a què s'ha arribat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella...

EL SR. LLETRAT:

Sra. Presidenta, si m'ho permet, únicament una petita
observació. El paràgraf segon de la proposició no de llei diu
textualment "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
balear a presentar els resultats d'aquest estudi-informe als grups
parlamentaris de la Cambra". El procediment seria presentar-ho
a la Comissió, i que la Comissió debatés o no debatés la
comunicació. Ara, si volen que es presente als grups, és una
documentació directa del Govern als grups. Únicament volia fer
aquesta matisació abans de la votació.

Perdone, no m'he sabut explicar: Si el mandat del Parlament
és que el Govern envie l'informe-estudi als grups, amb la
remissió als grups acaba la tasca parlamentària. Si el mandat de
la Comissió és que aquest estudi-informe s'envie a la Comissió,
i després es facilite còpia als grups, provocaria en el seu dia una
anàlisi en aquesta mateixa comissió sobre el resultat de
l'informe.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sra. Presidenta, m'agradaria que la proposició quedés com
ha estat presentada a aquesta comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord, Sr. Portella. Així, si tots els grups hi estan d'acord,
queda aquesta proposició no de llei aprovada per assentiment.
Moltes gràcies.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 5415/96, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a reconeixement dels esports joc de la bolla i joc
maonès com a modalitats esportives autòctones de les Illes
Balears.

Seguidament passam al debat de la segona proposició no de
llei, que està registrada amb el número 5415/96, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, sobre
reconeixement dels esports joc de la bolla i joc maonès com a
modalitats esportives autòctones de les Illes Balears. Per
defensar la proposició no de llei té la paraula el diputat Sr.
Portella, pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per les reaccions dels nostres
companys de la Comissió, sembla que aquesta proposició
tindrà un cert interès, almanco per la curiositat que
representa.

La Llei de l'esport ho diu sense cap ambigüitat. Diu en
el seu article 4, que pertany al títol I, referent a l'àmbit
d'aplicació de la Llei, als objectiu generals d'aquesta llei,
l'article 4 compromet a la Comunitat Autònoma a garantir
el dret de tots els ciutadans al coneixement i a la pràctica de
l'esport; i a desenvolupar en aquest sentit una política
esportiva que tengui en compte, entre d'altres, una finalitat
com aquesta, i així diu la Llei: "El reconeixement de l'esport
com a element integrant de la nostra cultura, i la
recuperació, el manteniment i el desenvolupament de les
modalitats esportives autòctones pròpies de les Illes
Balears".

L'esport és cultura, evidentment, encara que en ocasions
el negoci organitzat al seu voltant, els interessos comercials,
de marca, l'exaltació del rècord, el fanatisme d'alguns
afeccionats, promogut pels propis clubs, la competitivitat
desmesurada, fan que l'esport esdevengui també espai
agressiu i violent, espai de negoci extraesportiu, espai
d'enfrontament i de conflicte. Això no obstant, sens dubte
que els poders públics han de promoure el fet cultural de
l'esport, i si algunes pràctiques formen part d'un fet cultural
diferenciat, propi, se li ha de tenir una ànsia especial.

Fa cent anys els esports per excel•lència a les Illes
Balears, encara que em referiré més a Menorca, que en
tenim un coneixement millor, eren les regates al rem i a la
vela, les corregudes de cavalls i de carruatges, i altres
menors vinculats a l'ofici militar, com era el tir, l'esgrima o
la gimnàstica. D'altres modalitats no tenien el caràcter
d'esport reglamentat, però eren força populars amb motiu de
les celebracions populars, eren els jocs de força, proves de
resistència i d'habilitat.

Fa cent anys es va introduir a les Illes el futbol -en aquell
temps es deia foot ball. Als anys 20 es varen constituir els
primers clubs ciclistes, més dedicats a l'excursionisme en
bicicleta que no pas a la competició. Just després de la
guerra es va desplegar el bàsquet amb una gran volada, i als
anys 50 s'impulsa l'atletisme, als anys 70 l'expansió al
tennis, al voleibol i altres tipus d'esport.

Avui la gran varietat d'esports dominants, aquells que
reuneixen la totalitat dels practicants, són esports globals,
amb regles universals, que pertanyen a la cultura de la
televisió. Davant els mitjans amb què compten, durant tot el
segle XX hem vist com desapareixien esports i jocs
esportius propis de cada illa, sense deixar rastre, sense qui
ningú no li donàs gaire importància. Per açò s'ha d'entendre
la bona voluntat del legislador a l'hora de tenir presents les
modalitats autòctones per acudir a ajudar-les.
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En resposta a una pregunta formulada l'any passat, el
Govern ens indicà que dues són les modalitats autòctones
esportives que té declarades com a tals, el tir amb fona i el trot.
Ambdues tenen un major reconeixement a l'illa de Mallorca,
encara que el trot també és seguit actualment a Menorca, i
manco el tir amb fona. Desconec a Eivissa si la situació és la
mateixa. Aquests dos esports varen rebre l'any passat ajudes per
un milió de pessetes, per a l'organització de campionats i
proves, per afavorir la seva pràctica i estudi; i açò ho hem de
veure positivament. Per açò hem presentat aquesta proposició
no de llei, perquè s'insti el Govern a tenir la mateixa
consideració a ambdues modalitats esportives pròpies de l'illa
de Menorca, com són el joc de la bolla i el joc maonès. Són les
dues úniques modalitats esportives autòctones que encara
conserven regles i practicants. Són minoritàries i, lògicament,
estan en perill de desaparició.

Dues altres modalitats esportives pròpies de Menorca són el
ple, i una altra que es deia "dins i fora", són modalitats que
estan documentades fa cent anys com a de pràctica habitual. El
ple es considera que prové de la dominació anglesa, del segle
XVIII, i el seu nom, ple, equival al que es deia play, el joc, seria
semblant a la pilota basca, i es juga amb frontó. És una
modalitat que els anys després de la guerra encara es
practicava, que als 60 es va deixar de practicar, i que avui no es
practica de cap manera.

El dins i fora també relació amb les dominacions angleses,
i és un joc amb unes característiques al beisbol americà. Es
practicava per la gent del camp a la part de ponent de l'illa, ben
igual que el ple. En canvi, a la part de llevant es practicaven el
joc de la bolla i el joc maonès, que encara es mantenen.

El joc maonès és un joc de lluita, una varietat de lluita, que
té una certa pràctica encara avui en dia; i el joc de la bolla és
una varietat semblant a la petanca, i autors antics consideren
que ve a Menorca a partir de la dominació francesa del segle
XVIII. Amb el permís dels senyors diputats, m'agradaria llegir
un petit paràgraf, recollit de l'any 1930, perquè vegin fins a
quin punt és un fet cultural l'esport. Era una explicació que feia
el folklorista Antoni Orfila, que no debades era capellà de Sant
Lluís, quan recollia aquest joc i l'explicava d'aquesta manera:
"És un joc molt antic i entretingut i, si tant voleu, com diuen ara
els moderns, molt higiènic. És un joc ben menorquí, que tenia
la nostra pagesia per tot aquest contorn de la Menorca de
llevant. El seu temps era d'allà Pasqua fins a Sant Miquel,
perquè el jugaven a l'ampla, al descobert, fins i tot els vespres
de lluna. Voldríem que la gent tornàs a jugar a la bolla" -açò fa
cent anys que ho escrivien- "per lo molt divertit que és, puix
que els diumenge de capvespre els de per aquell redol
s'arreplegaven en el jugadero, ja per jugar, ja per entretenir-se
de veure jugar, discutint les jugades i les maneres dels jugadors.
Era un joc honest" -ja he dit abans que és un capellà qui recull
aquest joc- "perquè posats dins el jugadero ningú pensava en
res dolent, perquè allà dins tots són trumfos de bolles i res més
que bolles. És molt higiènic, no només perquè es practica a
l'aire lliure, sinó també perquè és un exercici moderat, emperò
seguit, ja acotant-se o aixecant-se ben dret, ja estirant la passa
o borinant sempre els braços, i anant i venint d'un cap a l'altre.
I el que perd, tampoc perd gran cosa, puix solament paga dos
cèntims, ara cinc, perquè es pugui atendre el manteniment del
jugadero".

Açò era el fet cultural d'aquest tipus de jocs i esports,
modalitats pròpies, que amb el pas del temps s'han anat
perdent moltes. Actualment a Menorca només són
recuperables amb un cert sentit el joc de la bolla i el joc
maonès, i per aquest motiu feim aquesta proposició. Al
Consell Insular de Menorca, a partir d'una moció semblant
que vàrem presentar, i també a partir de l'interès de l'equip
de govern, s'està intentant un feina amb el joc maonès, de
recopilació i de documentació. Però a part d'açò, també
creim que el Govern balear tengui aquesta mateixa
consideració amb els esports propis de Menorca, i els
consideri com a esports autòctons, declarant-los com a tal,
i així afavorir la seva ajuda i el suport que han de merèixer.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Pel torn de fixació de
posicions, grups que vulguin intervenir? Per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la diputada Sra. Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, simplement per
dir al Sr. Portella que li donarem suport, perquè entenem
que el foment de la pràctica dels jocs autòctons de
cadascuna de les nostres illes és una bona forma d'afavorir
les relacions humanes i els costums tradicionals en front de
la uniformitat que de cada vegada més pareix que s'imposa
a la nostra societat. La recuperació de les nostres tradicions
més arrelades és important per redescobrir les senyes
d'identitat, i un exemple ben clar són els jocs autòctons dels
nostres pobles, com a forma de participació popular i de
perpetuar una forma pròpia de diversió i de pràctica de
l'esport. Com he dit abans, tenen el nostre suport a aquesta
proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vidal. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el diputat Sr. Pons.
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EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup també donarà suport
a aquesta proposició no de llei. Assumim com a molt bones
totes les raons que han sortit expressades pels dos portaveus
anteriors, i simplement creim que seria important que aquests
esports, en la mesura que sigui possible en la societat actual,
evidentment no en tots els casos serà igual de  possible, siguin
esports que aconsegueixin una certa presència social. Per
exemple a Mallorca el cas de l'esport del trot, del qual el Sr.
Diéguez n'és molt més especialista que jo, i ho podrà confirmar,
és un esport que ha aconseguit una repercussió social molt
notable, que la té amb continuïtat, i creim que això seria molt
interessant. Evidentment n'hi ha d'altres, a Mallorca, per
exemple, és el cas del tir de fona, que es va començar a
impulsar, si no record malament, cap a l'any 1979, es va crear
una federació, i és un esport de difícil operativitat, en la mesura
que probablement té uns tocs de rusticisme rural que per
ventura dins una societat urbana com l'actual és més difícil.
Així i tot, a Mallorca s'han fet tallers a nivell de grups escolars,
i fins i tot hi ha hagut escoles que han fet com a una activitat
extraescolar la pràctica del tir de fona.

En la mesura que puguin ser esports que tenguin viabilitat
social, però a la vegada en la mesura que són esports que
conserven elements d'identificació de la nostra comunitat,
creim absolutament recomanable la seva protecció i la difusió,
probablement a través de documentació, a través de bibliografia
i a través d'audiovisuals, de les seves regles de joc i de les seves
pràctiques. Per tot això li donarem suport. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el diputat Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. El Grupo
Parlamentario Socialista, a pesar de que no practique ni el tiro
con honda, ni el trote, ni el joc maonès ni el joc de bolla, le dará
apoyo y soporte en este aspecto. Esperamos en todo caso que en
concreto el joc maonès no sea de obligado cumplimiento, al
menos para estos diputados, entre otras cosas porque podría
producir lesiones físicas. 

En cualquier caso, fuera del ámbito irónico, sí que parece
importante que se pueda valorar desde la Comunidad
Autónoma, a pesar de que se podría argumentar que las
competencias en deportes están asumidas por los consells
insulares. No es del todo así, y en concreto la Ley del deporte,
de la que algunos de los diputados que estamos aquí fuimos
ponentes, intentó establecer algún tipo de enmiendas de cara al
mantenimiento de este tipo de deportes, en concreto practicados
en la isla de Menorca. No se llevaron a cabo. Sí que vale la
pena recordar, como me decían hace muy poco, que desde el
momento cuando se hacen acciones de fomento, como en el
caso de Mallorca, donde en un año se han triplicado los
practicantes de tiro con honda, es decir que parece que la
respuesta social a cualquier incentivo de deportes
aparentemente poco practicados u olvidados, es positiva. Por lo
tanto nosotros sí que creemos que vale la pena que se
consideren primero como deportes autóctonos, ya que va en
consonancia con lo que en su momento propusimos, y
evidentemente que el Govern de la Comunidad Autónoma, que
sí que tiene preocupaciones en desplazarse a Australia o en
conseguir determinados hechos importantes con deportes que
son de ámbito muy mayoritario, y que no necesitan sponsors
públicos, sí que valdría la pena que se preocupase en este
aspecto. Consecuentemente, apoyaremos totalmente la
proposición. Gracias

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tejero. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el diputat Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En principi he d'anunciar també
el vot favorable del nostre grup, i dir que aquest aspecte era
una qüestió que ens ve preocupant ja des del qual fem feina
des de l'any passat, en diverses vessants: Una és que iniciat
un procés de recollida d'informació i documentació
d'aquestes activitats, perquè la Direcció General d'Esports
del Govern Balear pugui iniciar l'expedient per al seu
reconeixement, i possibilitar així que rebin les ajudes
possibles per al seu desenvolupament. Principalment la
informació que s'està documentant correspon a diversos
apartats, com poden ser la descripció dels jocs, els
reglaments que tenguin, els tipus d'espais i dels equipaments
necessaris perquè puguin ser jugats, la descripció de les
vestimentes, una petita memòria explicativa del nombre de
clubs o entitats que els practiquen, i el nombre aproximats
dels esportistes que hi ha actualment, el calendari de
possibles activitats que tenguin o de campionats si és que
estan recollits d'aquesta forma, l'historial esportiu -que
aquest aspecte pensam que és moltíssim important, perquè
parlam de jocs que com a mínim tenen una història de 200
anys-, una sèrie d'actuacions que pensam nosaltres que són
la base per poder contemplar una sèrie d'ajudes que s'hi
puguin destinar.

En principi, ja des de l'any passat, i en concret per al joc
maonès, des del Consell Insular de Menorca hem signat un
conveni a tres bandes, entre l'Ajuntament de Maó i el Club
de Joc Maonès perquè aquest pugui desenvolupar una
experiència pilot molt interessant a l'Institut Joan Ramis i
Ramis, que consisteix en impartir unes 10 hores de classe a
cadascun dels quatre cursos de quart d'ESO, i per les dades
que tenim, tenen un èxit rotund i absolut, i suposam que els
practicants actuals, que ronden la xifra d'unes 40 persones
adultes, i només 4 o 5 mestres que hi ha actualment, estam
segurs que es podrà doblar o triplicar aquesta xifra al llarg
de l'any.
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Així mateix també al poliesportiu municipal de Maó
s'impartiran les classes de l'Escola Municipal de Joc Maonès,
que ja queda establerta enguany, i que a la vegada comptam
també amb la col•laboració del MEC per elaborar una sèrie de
fitxes didàctiques on es puguin recollir tots els aspectes de tipus
purament esportiu, que puguin servir per a una posterior
ensenyança a altres instituts. És a dir, estam treballant per poder
recollir el màxim d'informació sobre aquests aspectes. Com he
dit abans, ens hem centrat primer en el joc maonès, que era el
que al nostre entendre corria més risc de desaparèixer, i en un
futur immediat ens dedicarem a recollir tots aquests aspectes
que els he comentat per al joc de la bolla, l'àmbit del qual tal
vegada és un poc més reduït que el del joc maonès, però que
esperam que en un futur es pugui estendre també a altres
indrets. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Queda, per tant, aprovada per
assentiment aquesta proposició no de llei, la 5415/96.

I.3) Proposició no de llei RGE núm. 377/97, presentada pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a sistema d'ajudes econòmiques per assegurar la
igualtat d'accés a la Universitat de les Illes Balears i a altres
universitats i centres d'estudis superiors.

A continuació tractarem la darrera proposició no de llei, que
és la número 377/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, relativa al sistema d'ajudes econòmiques
per assegurar la igualtat d'accés a la Universitat de les Illes
Balears i a altres universitats i centres d'estudis superiors. Per
defensar la proposició no de llei té la paraula el diputat Sr.
Portella, pel Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sol ser freqüent que en els debats
que tenim per proposicions no de llei, i de llei, que surti la
qüestió de la geografia de les nostres illes, i de la discontinuïtat
territorial de la Comunitat Autònoma, que provoca en molts de
casos el greuge de la doble insularitat per als habitants de les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera. Aquest greuge creim
que és especialment present quan afecta l'accés de les persones
d'aquestes illes a estudis universitaris o superiors que es
desenvolupen a la Universitat de les Illes Balears i centres
superiors a Mallorca.

Nosaltres trobam que és el Govern de la Comunitat
Autònoma qui té el mandat estatutari d'assegurar la igualtat
entre tots els habitants de les Illes Balears, ho diu així
l'Estatut, i és un mandat que implica el Govern de la
Comunitat Autònoma a dur una política tendent a assegurar
aquesta igualtat. I trobam que aquesta obligació no troba
traducció quan es parla d'aquesta relació d'accés de les
persones de Menorca, d'Eivissa i de Formentera a la
Universitat de les Illes Balears o als centres d'estudis
superiors.

La inhibició del Govern balear en aquesta qüestió ha
motivat que des d'altres institucions públiques -en aquest
cas em referiré a Menorca, perquè és el tema que coneixem,
i suposam que en el debat d'aquesta proposició sortiran
també els papers dels altres consells insulars de la resta de
les illes- en el cas de Menorca es destinen partides
pressupostàries per ajudar amb beques els estudiants que
s'han de desplaçar o bé a Mallorca, o bé a la península a
altres universitats. Nosaltres creim que en primer lloc l'acció
del Consell Insular -o dels consells insulars, si és una
pràctica comuna als altres consells- només corregeix molt
lleugerament i parcialment els greuges de la insularitat, que
fa obligat el desplaçament de menorquins i menorquins, i
d'estudiants de les illes menors, o de les illes exteriors, a
Mallorca o a fora de les Illes. Creim que només és una acció
puntual en el cas de Menorca -a Menorca es donen unes 100
beques, quan el nombre de peticions supera en molt aquesta
xifra, i quan el nombre d'estudiants desplaçats supera
moltíssim aquesta xifra- per tant, només parcial, i es donen
beques, les superiors de 150.000 pessetes, les inferiors de
100.000 pessetes, que vénen a pal•liar només parcialment
les despeses que representa una estada d'un any a fora de ca
teva, que nosaltres hem valorat que les despeses que pot
representar per a un estudiant seguir estudis a Mallorca no
davallen de les 500.000 pessetes anuals, només d'estada,
viatges, manteniment... Per tant, és una acció voluntària,
positiva, però molt lleugera i parcial.

També consideram que no és als consells insulars a qui
correspon minvar els greuges i afavorir la igualtat en una
comunitat interinsular, que estatutàriament és al Govern
balear a qui correspon resoldre aquestes desigualtats entre
els habitants de les Illes, i que és el Govern balear qui
hauria d'establir un sistema suficient de beques que
permetés aquesta igualtat. Els percentatges clarament
inferiors de taxes d'estudiants universitaris de Menorca i
d'Eivissa, comparativament amb els estudiants universitaris
de Mallorca, deixen a les clares que aquesta desigualtat
afecta la possibilitat d'accés de persones de les altres illes a
estudis universitaris i superiors. O sigui que és un greuge
real, i que des de l'assumpció de competències en matèria
d'ensenyament universitari, el Govern balear no hauria de
poder dir que és una qüestió que pertany a Madrid, sinó que
és una qüestió pròpia que li pertany a la seva pròpia
elaboració política.
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Darrerament, a una visita del conseller d'Educació, Cultura
i Esports, a la ministra d'Educació, Esperanza Aguirre, va sortir
com un dels grans titulars d'aquella entrevista que demanava,
que instava el Govern central a establir un sistema de beques
per als estudiants de Balears que han d'estudiar fora de Balears,
a la península. És realment en relació entre les Illes, el que
demanam a aquesta proposició. El mateix que demanava el
conseller a Madrid es demana al Govern balear que apliqui a les
Illes Balears, perquè predicar amb l'exemple sempre és una
bona pràctica, i aquest és un poc el motiu d'aquest proposició.

En aquesta proposició hem fet tres punts diferents, i ho
explicaré una mica. Al primer punt es tractar d'establir un
sistema d'ajudes econòmiques anuals destinades a assegurar la
igualtat en l'accés de les persones de Menorca, Eivissa i
Formentera als estudis universitaris i superiors que s'han de
realitzar obligatòriament a Mallorca. El punt aquest és clar.

L'altre punt és un sistema d'ajudes econòmiques per les
despeses que representa estudiar fora de les Illes estudis,
carreres, ensenyament del qual no hi ha oferta a les Illes
Balears, i que es veuen obligats a desplaçar-se. Consideram,
com fa el nostre conseller, que és una obligació de l'Estat, del
Govern central, però hem posat aquest punt perquè mentre no
sigui així, de la mateixa manera que els consells insulars tenen
la bona voluntat d'establir un sistema de beques, insuficient
però un sistema, que també es doni aquest sistema, i que el
propi sistema faci que el Govern de la Comunitat Autònoma
tengui un major interès reivindicatiu davant el Govern de
l'Estat.

Per últim, el darrer punt, que aquí l'hem posat més com a
element de debat, perquè és un punt que pot tenir diferents
interpretacions, i entendrem perfectament les interpretacions
que es puguin fer, que és quant a un sistema de beques o
d'ajudes per a aquells estudiants que, tenint la possibilitat de
seguir estudis universitaris a les Illes Balears, elegeixen altres
universitats per molts de motius, per motius de
professionalització, d'opció d'universitat que ofereix uns millors
serveis, una millor educació, una millor qualitat, que pot ser o
no pot ser, però que els estudiants interpreten d'aquesta manera,
perquè són molts els que podent elegir, elegeixen estudiar a una
universitat de fora de les Illes Balears. I aquest tercer punt és
més de debat, que jo esper que els portaveus dels grups
parlamentaris intevenguin per veure quina opinió en tenen, i els
dos primers punts són els que ja m'he referit per assegurar
aquesta igualtat d'accés. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Portella. Pel torn de fixació de posicions,
grups que vulguin intervenir? Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la diputada Sra. Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Els habitants de les illes
de Menorca, Eivissa i Formentera es troben amb una clara
desigualtat referent als habitants de Mallorca per poder
cursar estudis universitaris. La configuració del nostre
territori fa que aquest problema es pugui resoldre de forma
satisfactòria per a totes les Illes. La recent transferència de
competències que tenim en aquesta comunitat autònoma des
del primer de gener en matèria universitària de l'Estat
espanyol, ha de permetre analitzar la situació des d'una
perspectiva molt més propera, i així afrontar una
problemàtica pràcticament ignorada des del Govern central.
A Mallorca es concentra més d'un 80% de la població de les
Illes, per la qual cosa resulta natural que la Universitat
estigui ubicada a aquesta illa. Però s'haurien d'instaurar
fórmules compensatòries per ajudar econòmicament els
estudiants de Menorca, Eivissa i Formentera, i així canviar
en part aquesta realitat.

En aquests moments s'està en una fase de
descentralització, i això és prioritari. Es posen en marxa
extensions de la Universitat de les Illes Balears a Menorca
i Eivissa per poder realitzar alguns dels estudis que
imparteix aquesta universitat. Això podrà solucionar en part
aquest problema, però no serà una solució que pugui satisfer
tots els afectats per igual.

Les propostes d'aquesta proposició no de llei són molt
generals, i pens que es podrien haver concretat més. S'hauria
d'instar el Govern a elaborar un sistema d'ajudes establint
criteris socioeconòmics per tal que cap persona per manca
de recursos pugui deixar de cursar uns estudis universitaris
a la nostra comunitat autònoma. Però pens també que
aquestes propostes, més concretes, seran necessàries una
vegada que estiguem en aquesta segona fase. Primer s'han
de posar en marxa aquestes extensions, i després quan això
estigui acabat serà necessari anar més enllà del que pens que
fa aquesta proposició no de llei. Després serà necessari que
el Govern concreti més quines seran les garanties d'igualtat
perquè aquesta gent pugui tenir el mateix accés.

Per tant, jo crec que aquesta proposició avui no és
oportuna. Hauríem de deixar que el Govern, que té
competències des del primer de gener, posi en marxa
aquestes extensions universitàries, i una vegada que
aquestes extensions estiguin a totes les illes, després anar
més enllà, instar el Govern, li poden posar un termini de
mig any, o uns mesos, per tal que ja faci un decret que
concreti més quines ajudes, amb quines ratios, amb quins
barems es puguin acollir tots aquests estudiants perquè
tenguin les mateixes oportunitats. Però pens que en aquests
moments hem de deixar que el Govern, que té aquesta
competència des del primer de gener, posi en marxa aquesta
fase de descentralització, i que després serà quan aquesta
proposició no de llei, que em pareix molt positiva, tendrà
l'efectivitat que pens que tots volem que tengui, que és
aquesta igualtat a la universitat per a tots els joves d'aquesta
comunitat. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vidal. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el diputat Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de llei té
tres apartats, i jo em centraré en el comentari de cadascun
d'aquests tres apartats, que mereixeran del nostre grup posicions
diferents. Vull dir prèviament que jo crec que l'exposició de
motius que ha elaborat el Sr. Portella és una exposició de
motius que sobretot fa referència al primer apartat, i els altres
dos em sembla que estan introduïts d'una manera una mica
forçada.

Referent al primer punt, que es tractaria de compensar les
desigualtats que pot provocar el fet que la Universitat sigui a
Mallorca, als estudiants de Menorca i Eivissa, evidentment en
som absolutament partidaris, que s'estableixin aquests
mecanismes compensatoris. Així i tot vull dir una cosa: Així
com està plantejat el redactat de l'apartat, possiblement se li pot
contestar que aquest sistema d'ajudes econòmiques anuals ja
està establert, i per ventura hi faria falta una referència que
digués que el sistema d'ajudes econòmiques anuals sigui
suficient per assegurar la igualtat en l'accés, perquè de sistema,
ja n'hi ha algun, el que passa que al nostre parer, i ell mateix ho
ha dit, és un sistema d'ajudes insuficient perquè atén a una part
minsa de tota la població escolar universitària menorquina,
eivissenca i formenterenca, que estudia a Mallorca. Ara bé, al
primer punt li donarem el nostre suport.

Al punt b), evidentment aquí creim -i ell ho ha dit al final,
però això no es reflecteix al document escrit ni a l'articulat de
la proposició no de llei, qui ha d'assumir la responsabilitat
pressupostària de compensar als illencs els costos d'insularitat,
i que per tant ha d'assumir les despeses que representa que
siguin iguals que els altres ciutadans de la resta de l'Estat
espanyol que viuen a comunitats autònomes no insulars creim
que ha de ser l'Estat. El que no es pot fer és, tenint una balança
fiscal tan absolutament desfavorable per a les Illes Balears que
a més a més nosaltres mateixos haguem de finançar per norma
les nostres desigualtats en relació a la resta dels ciutadans.
Aleshores jo proposaria al Sr. Portella -no sé si és possible
aquesta esmena in voce- que s'encomanàs al Govern de la
Comunitat Autònoma que negociàs amb el Govern de l'Estat un
sistema d'ajudes econòmiques per reduir les despeses, i a més
sembla ser que la Conselleria de Cultura ja ha fet alguna
temptativa en aquest sentit, i per tant no es tractaria de res més
que parlamentàriament reforçar aquesta iniciativa.

El tercer apartat, estudiar un sistema d'ajudes
econòmiques per a aquells estudiants que, tenint la
possibilitat de venir a cursar estudis superiors universitaris
a l'illa de Mallorca, volen anar a altres centres de fora de la
Comunitat Autònoma, nosaltres votarem en contra d'aquest
apartat. Creim que en aquest cas els estudiants de les Illes
Balears que lliurement vulguin anar a altres universitats de
l'Estat, prescindint dels estudis que la Comunitat Autònoma
mateixa li ofereix, s'han d'atendre al sistema general de
beques establert per l'Estat, perquè creim que en aquests
moments, quan la nostra universitat i quan l'Administració
autonòmica tocarien prioritzar i estar sobretot i per damunt
tot compromeses en crear una universitat amb tots els ets i
uts, creim que no és recomanable desviar recursos que
s'haurien de destinar a consolidar instal•lacions, ampliació
d'estudis, contractació de nou professorat, etcètera, cap a
aquells estudiants d'aquestes illes que lliurement, i molt
respectablement, vulguin anar a universitats de fora de
l'Estat. Per tant, a aquest tercer apartat, el nostre grup el
votarà en contra. Res més, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies. Aquesta proposició no de llei s'encamina cap al
compliment del mandat constitucional de garantir el dret a
l'educació de tots els ciutadans i ciutadanes. Per tant es
tracta, a les illes dites menors, de compensar el fet d'estar
allunyats i estar físicament molt allunyats dels estudis que
es realitzen a la Universitat, amb seu a Palma. Certament
s'ha dit aquí que el Govern té intenció a través de la
Universitat, de la creació d'extensions universitàries, però si
som realistes, si som lògics, hem d'entendre que aquestes
extensions universitàries formen part de tot aquest conjunt
per garantir aquest dret, i que només a una petita part de la
població podran donar una certa sortida a les seves
expectatives de formació.

Per tant, creim que no garantirà el ple dret a l'accés als
estudis desitjats l'obertura d'aquestes extensions, sinó només
a una petita part. I per tant, un sistema compensador
econòmic per a aquells que hagin de sortir a fora creim que
és just.

No coincidim amb el punt c) d'aquesta proposició perquè
això aniria pràcticament en la mateixa línia que fomentar
que els empresaris espanyols utilitzin els seus excedents per
invertir a altres regions d'aquesta nostra terra, i que per tant
seria vestir un sant per desvestir-ne un altra, i tampoc no ens
queda clar en aquest segon cas que les plusvàlues
obtingudes fora d'aquestes illes realment reverteixin en el
nostre sistema econòmica. Per una mateixa filosofia creim
que la millor manera d'ajudar els nostres ciutadans és fent
les coses aquí, i no fomentant que podent estudiar aquí, cosa
que ja es produeix, la gent se'n vagi a estudiar a una altra
universitat. Només en el cas que aquí no existeixi l'oferta
concreta que aquella persona vulgui, se l'hauria de
subvencionar.
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I és cert que hi ha un sistema nacional de beques, sistema
que no és objecte de transferència, ja que s'entén que és un
sistema compensador a nivell de tot l'Estat espanyol, però
aquest sistema, tot i que ha crescut molt als darrers temps,
sempre tendrà mancances perquè la demanda d'estudis
universitaris va creixent, però a més té una petita perversitat
que és molt difícil corregir amb un sistema, que és determinats
paràmetres que s'utilitzen com a elements de decisió a l'hora de
concedir les beques, el nivell de vida d'una comunitat
autònoma, el conjunt de valors cadastrals del patrimoni dels
sol•licitants fa que no existeixi una vertadera igualtat a l'hora
d'analitzar els diferents casos. És molt complex fer això a un
sistema nacional, i aquests sempre han estat els inconvenients
per introduir aquestes singularitats, però jo crec que un sistema
complementari al sistema nacional sí que podria resoldre
aquestes discriminacions en sentit negatiu que poden patir
determinats estudiants de les nostres illes.

Per tant nosaltres voldríem introduir una petita esmena al
punt a), perquè si bé és cert que el fet de viure a Menorca, a
Formentera o a Eivissa, és un fet discriminador econòmic,
també ho és viure a Capdepera front als que viuen a la carretera
de Valldemossa, a la sortida de Palma. A altres nivells
educatius hi ha ajudes per transport; per tant jo crec que, amb
menor quantia econòmica, naturalment, però també aquells
estudiants que es veuen obligats a desplaçar-se diàriament des
d'altres llocs de la part forana de Mallorca, hi hauria d'haver un
racó per compensar-los econòmicament d'aquesta despesa. Per
tant demanaríem al portaveu del Grup d'Esquerra Unida si
volgués introduir al punt a) el fet de la part forana de Mallorca;
i llavors no donaríem suport al punt c). Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el diputat Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup en principi, tot i
estant d'acord amb els objectius que es marquen en aquesta
proposició no de llei, no li donarem suport, per una qüestió de
prioritats. Jo crec que tots els grups aquí podem compartir un
objectiu bàsic, i és aconseguir una Universitat de les Illes
Balears adaptada al fet insular. En aquest objectiu jo crec que
tots els grups estam d'acord, fins i tot crec més, crec que és el
repte que té la nostra comunitat autònoma des que va assolir,
amb data de dia primer de gener, les competències en matèria
d'educació universitària.

Ara bé, indubtablement a l'hora de dur endavant aquest
objectiu s'han de marcar unes prioritats, i des del nostre punt de
vista la prioritat que en aquest moment està marcada és la de
desplegar les extensions universitàries, o delegacions
universitàries, la qüestió del nom des del nostre punt de vista és
el manco important. En aquest sentit creim també que s'han
manifestat el distints consells insulars, tant de Menorca com
d'Eivissa, com a primera proposta a posar en marxa, i així ve
també explícit a damunt el nostre programa electoral. En
conseqüència, com deim en mallorquí, mentre nuen no fan
corda, el nostre objectiu en aquests moments és anar
directament cap a la posada en marxa d'aquestes extensions
universitàries com a objectiu bàsic o com a primera mesura per
tal que aquest objectiu general d'adaptar la Universitat de les
Illes Balears al fet insular sigui efectiu.

D'altra banda, i en aquests dos aspectes podríem
coincidir una mica amb el plantejament fet tant pel portaveu
del PSM com del Grup Socialista, s'ha dit aquí i s'ha avançat
que per part de la Conselleria d'Educació i Cultura es fan
gestions amb el Ministeri d'Educació per tal que les beques
contemplin com a prioritaris el concepte i criteri de la
insularitat, tant pel que fa a les ajudes merament per raons
de residència, com també a les denominades ajudes per
raons de distància.

En aquest sentit, estant els recursos de beques en mans
del Govern central, el normal és que tenint ja, com es deia,
una balança fiscal del caire que tenim aquí, a les nostres
illes, que aquesta actuació sigui feta front per part dels
recursos de l'Administració central, no entrar en aquest cas
per part del Govern de la Comunitat Autònoma a subvenir
aquestes necessitats.

En conseqüència, si es volgués modificar l'apartat de les
ajudes econòmiques en el sentit d'instar des del Govern a
continuar les negociacions amb el Ministeri d'Educació i
Ciència per tal d'incloure-hi el fet insular com a prioritat, i
aquí hem de recordar que el fet insular és una qüestió no
merament contemplada en el nostre estatut d'autonomia,
sinó que també és una obligació per part del Govern central,
tal com li marca la Constitució, creim que aquest seria el
marc adequat per tal de resoldre aquesta qüestió. S'hauria
d'incloure també, des del nostre punt de vista, dins aquest
punt, des del nostre punt de vista, un punt únic que
substituiria tot el conjunt de la proposició no de llei, s'hi
hauria d'incloure també, com deia el portaveu del Grup
Socialista, el fet de contemplar la peculiaritat dels estudiants
de la part forana de Mallorca, és a dir, aquesta qüestió hi
hauria de quedar reflectida.

en definitiva, tal com està redactada aquesta proposició
no de llei, nosaltres no hi donarem suport, donaríem suport
únicament al fet d'instar des del Govern a continuar amb les
negociacions per tal de contemplar tota aquesta qüestió dins
la política de beques.

En definitiva, aquesta és la nostra posició i si el portaveu
del Grup d'Esquerra Unida reu en la possibilitat d'arribar a
un acord sobre aquest punt, per la nostra part no hi hauria
inconvenient. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Soler.

Atès que hi ha peticions per part dels diferents grups
parlamentaris d'arribar a transaccions, se suspèn la sessió
per un temps de cinc minuts.

Senyores i senyors diputats, recomença la sessió.

S'ha fet arribar a aquesta mesa una proposta de
transacció per part de tots els grups. Algú vol fer qualque
intervenció? No en volen fer cap, d'acord.

Llavors, si ho troben bé, la podem llegir i en procedirem
a la votació.
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EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta.

El punt 1 de la transacció. "El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
perquè, d'acord amb el mandat de l'Estatut d'Autonomia i de
l'exercici de les seves competències, estableixi un sistema
d'ajudes econòmiques anuals destinades a assegurar la igualtat
en l'accés de les persones de Menorca, d'Eivissa, de Formentera
i part forana de Mallorca als estudis universitaris i superiors que
realitzin obligatòriament a Palma de Mallorca".

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat.

Procedirem a la votació per separat del punt primer i del
punt segon.

Vots a favor del punt primer?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Passam a la votació del segon punt.

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ha estat: Vots a
favor, 7; vots en contra, 10; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Passam a la votació del segon punt.

Vots a favor del segon punt?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta.

El segon punt de la transacció, per unanimitat dels
portaveus, diu: "El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l'Estat a millorar el sistema d'ajudes econòmiques
per reduir les despeses que representa el seguiment d'estudis
universitaris i superiors dels habitants de les Illes Balears, per
tal d'incloure-hi els conceptes i criteri de la insularitat, tant pel
que fa a ajudes per raons de residència com a ajudes per raó de
distància". 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat.

Passam a la votació del segon punt.

Vots a favor?

Queda, per tant, aprovat per unanimitat el segon punt.

II.- ESCRIT RGE núm. 6192/96, presentat pel Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol•licita la
compareixença del Magnífic Rector de la Universitat de les
Illes Balears per tal d'informar sobre els projectes de
l'equip rectoral i les necessitats de la Universitat de les Illes
Balears

Finalment, passam a tractar el segon i darrer punt de
l'ordre del dia d'avui, relatiu a si la comissió pren o no en
consideració l'Escrit RGE 6192/96, presentat per 13 diputats
adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
sol•liciten la compareixença del Magnífic i Excel•lentíssim
Rector de la Universitat de les Illes Balears per tal
d'informar sobre els projectes de l'equip rectoral i de les
necessitats de la Universitat de les Illes Balears. En
conseqüència, procedirem a la votació pels membres de la
comissió de l'escrit de referència per tal de recaptar la
presència del Magnífic i Excel•lentíssim Rector de la
Universitat de les Illes Balears.

Vots a favor de recaptar-ne la presència? Moltes gràcies.

Queda, per tant, aprovada per unanimitat.

Senyores diputades i senyors diputats, una vegada
exhaurit l'ordre del dia d'avui, s'aixeca la sessió. Moltes
gràcies per la seva col•laboració. Bon dia.
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