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LA SRA. PRESIDENTA:

Señoras y señores diputados, comenzamos la sesión de la
comisión. En primer lugar, ¿hay substituciones?

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Margalida Ferrando substitueix
Carlota Alberola.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí substitueix Catalina Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

¿No hay más?

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Antoni Sansó substitueix Catalina Bover.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vale.

I.1, I.2 i I.3) Preguntes RGE núm. 5998/97, 5999/97 i
6000/97, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Damià Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relatives a
presència dels editors de les Balears a la Fira del Llibre de
Madrid, a arxiu històric del Regne de Mallorca i a oferta
d'estudis dramàtics i escènics, respectivament.

El primer punto del orden del día es el relativo a las
preguntas RGE núm. 5998/97, 5999/97 i 6000/97, del Sr.
Damià Pons, del Grupo Parlamentario Nacionalista-PSM, les
quiero comunicar que han sido contestadas mediante el escrito
del Govern de la Comunidad Autónoma núm. 1290/98, por lo
que pasamos directamente al debate del segundo punto del
orden del día, relativo a las proposiciones no de ley.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 5837/97, presentada
per Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a iniciatives polítiques per fomentar
l'accés de la dona a la pràctica esportiva.

En primer lugar, debatimos la proposición no de ley
RGE núm. 5837/97, presentada por el Grupo Parlamentari
de Izquierda Unida de las Islas Baleares, relativa a
iniciativas políticas para fomentar el acceso de la mujer a la
práctica deportiva. Tiene la palabra el Sr. Portella i Coll.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, diputades i diputats.
Aquesta proposició no de llei té una mica d'història, la
formulació de la proposta, teníem la intuïció que a la
pràctica esportiva hi havia una desigualtat quant a la
participació femenina i quant a l'accés, per les dificultats
inherents a l'accés de la dona a la pràctica esportiva, que són
de caràcter social o de caràcter cultural, bàsicament.

Havíem fet una pregunta al conseller d'Educació, Cultura
i Esports, sobre si a la Conselleria hi havia algun tipus
d'acció davant aquest fet, i de la resposta obtinguda en
aquell moment, ja fa més d'un any, en la qual ens deia que
no es pensava prendre cap iniciativa perquè les dones
poguessin participar amb plena igualtat en la pràctica
esportiva, perquè considerava que l'accés era igual per a tots
i que no hi havia oportunitat o no hi havia arguments per fer
una discriminació positiva en aquest sentit, vaig fer una
sèrie de preguntes per conèixer realment quina era la
situació de la dona a la pràctica esportiva a les Illes Balears.

D'aquestes preguntes en vam tenir una resposta que és
bastant aclaridora al nostre mode d'entendre. I m'agradaria,
perquè consti també a l'acta, al Diari de Sessions, fer relació
a aquesta realitat que vivim a les Illes Balears.
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En activitats subaquàtiques, hi ha 1.329 homes, 62 dones, un
4%; en atletisme, 459 homes, 151 dones, un 24%; en
automobilisme, 237 homes, 27 dones, un 9%; en bàdminton, 82
hores, 48 dones, un 37%, sempre rall de percentatges de dones
i no de pràctica femenina per no allargar la intervenció. En
bàsquet, 3.914 homes, 2.575 dones, un 39%; en billar, 404
homes, cap dona; en bitlles, 65 homes, 20 dones; en caça, 6.692
homes, 8 dones, la qual cosa és positiva. Ciclisme, 1.722
homes, 1 dona; columbicultura, 207 homes, 18 dones; en
columbofília, que són els coloms missatgers, 673 homes, 28
dones; en dards, 137 homes, 11 dones; en escacs, 621 homes,
32 dones; en espeologia, 205 homes, 15 dones; en esports aeris,
117 homes, 10 dones; en futbol, 18.522 homes, 120 dones; en
futbol sala, 952 homes, 23 dones; en gimnàstica, 82 homes,
1.323 dones; en golf, 2.533 homes, 1.360 dones, un 35%, és
una xifra elevada. En handbol, 791 homes, 319 dones, un 28%;
en hípica, 212 homes, 340 dones, un 61%; a judo, 2.862 homes,
773 dones, un 21%; en karate, 1.514 homes, 475 dones, un
23%; en lluita, 282 homes, 5 dones, un 1%; en motociclisme,
236 homes, cap dona; en motonàutica, 79 homes, 8 dones, un
10%; en muntanyisme, 1.107 homes, 132 dones, un 10%; en
natació, 396 homes, 481 dones, un 54%; en patinatge, 420
homes, 366 homes, un 46%; en pesca, 709 homes, 139 dones,
un 16%; en petanca, 2.830 homes, 1.215 dones, un 30%; en
pilota, 256 homes, 62 dones, un 19%; en piragüisme, 318
homes, 60 dones, un 15%; en rugby, 264 homes, 12 dones, un
4%; en salvament, 21 homes, 12 dones, 36%; en esquaix, 124
homes, 31 dones, un 20%; en taekwondo, 263 homes, 101
dones, un 27%; en tennis, 1.638 homes, 1.118 dones, un 40%;
en tennis taula, 250 homes, 30 dones, un 10%; en tir amb arc,
97 homes, 17 dones, un 15%; tir amb fona, 113 homes, 23
dones, un 16%; en tir olímpic, 117 homes, 106 dones, un 8%;
en trot, 550 homes, 46 dones, un 7%; en triatló, 87 homes, 9
dones, un 9%; en vela, 1.656 homes, 642 dones, un 28%; en
voleibol, 340 homes, 450 dones, un 56%.

Els nombres totals parlen que practiquen alguna activitat
esportiva de forma federada 57.552 homes, un 81%; 13.079
dones, un 18%. Supòs que si els nombres els haguéssim fet fa
trenta anys, la diferència seria encara molt superior, jo no dubt
que hi ha hagut un procés de millora durant aquests anys, però
parlam de xifres de l'any 97 i de la situació actual.

Aquestes xifres posen de manifest, creim nosaltres, la
desigualtat present pel que fa a l'accés a la pràctica esportiva
segons el sexe dels esportistes, i creim que és important tenir
una resposta davant aquesta situació. 

Aquesta proposició no de llei ha vingut a la Comissió de
Cultura, Educació i Esports com podria haver anat a la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, si es pren com
una proposició de caràcter esportiu o si es prengués com una
proposició de caràcter d'igualtat d'oportunitats per a la dona. Es
pot veure des dels dos punts de vista, amb la decisió que
vingués a aquesta comissió, és en realitat igual que si anàs a
una altra comissió.

Aquestes dades que hem presentat, jo crec que són dades
que ens haurien de fer reflexionar a tots, també són
matisables, tenen per a nosaltres dues matisacions. La
primera és que únicament fan referència als esportistes
federats, als esportistes federats, si parlam d'esportistes
federats, hem de dir que només un 13% en global
d'habitants de les Illes Balears practiquen un esport federat,
i que dins aquests 13% hi ha aquesta diferència d'una 80
homes, un 20%, dones. No es refereixen a l'esport no
federat, que és tan important com el present, no volem
destriar la importància d'un i altre, el no federat és tan
important. No s'hi refereixen perquè no es tenen dades en
aquesta matèria, també aprofitam per dir que estaria bé tenir
dades que hi ha elements, mecanismes per poder obtenir
dades sobre aquesta matèria de l'esport no federat. Per tant,
no podem saber si l'esport no federat modificaria molt
aquests percentatges, aquestes xifres, perquè per una banda
sí que és cert que a l'esport no federat hi ha una sèrie de
disciplines on s'afavoreix la presència femenina que ja per
intuïció i per coneixement de la situació, de presència
femenina, com podrien ser natació, manteniment,
gimnàstica, etc., etc., que són esports que saps que no
federadament hi ha una presència gran femenina, també és
cert que hi ha altres esports no federats o forma de
participació no federada que també hi ha molta presència
majoritària masculina, com el futbol no federat, el futbol
aficionat que no entra en competició, com l'atletisme no
federat, com el ciclisme no federat, molts d'esports que són
bàsicament masculins.

Per tant, no em val dir que si hi suméssim els no federat,
aquests percentatges no serien igual, perquè no ho sabem,
perquè tal vegada tendríem sorpreses i els percentatges
encara serien més diferencials que amb els federats.

I una altra matisació que voldria fer, a aquestes xifres
que es corresponen als federats, s'inclouen els esports a les
primeres edats, categories que es diuen inferiors, en sentit
de nivell d'edat, no inferiors en sentit de qualitat, però
categories aleví, benjamí, cadet, i en aquestes edat la
diferència de participació masculina i femenina és menor,
gairebé és minsa en molts d'aspectes, hi ha molta més
participació femenina, perquè l'exclusió de la dona de
l'esport es dóna a edats més adultes, i per continguts socials
-ja ho he dit-, la dona s'ha de dedicar a altres coses, i
culturals, que està mal vist. Una anècdota, a un treball sobre
la història d'un club de bàsquet de Menorca, l'Alcàsser, que
va fer 50 anys l'any passat, els més antics ens explicaven
que van tenir moltes dificultats per ser acceptats, el bàsquet
masculí, per ser acceptats fa 50 anys, quan va començar,
perquè la gent deia que era un esport de dones, era un esport
de dones o d'homosexuals. De bàsquet, parlam de bàsquet,
...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputado, vaya acabando, por favor.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Sí, per tant, aquest element cultural també és molt important
per comprendre. Llavors podríem parlar de les competències,
perquè també de les competències n'hem de parlar a l'hora de
presentar una proposta al Govern balear. Clar, les competències
estan repartides, per una banda si parlam d'igualtat
d'oportunitats de la dona, Govern balear, si parlam d'esport,
tenim la Llei balear de l'esport que a l'article 3 parla que el
Govern balear afavorirà les condicions perquè les dones tenguin
la igualtat d'accés a la pràctica esportiva, és una responsabilitat
que dóna a la Comunitat Autònoma i al Govern balear; si
parlam de l'article 9 parla que els consells insulars afavoriran
l'esport per a tothom i dins l'esport per a tothom s'ha d'entendre
que també hi entren aquestes iniciatives, i si parlam dels
ajuntaments, també parla la Llei de l'esport balear que els
ajuntaments afavoriran programes esportius basats en la
participació. 

Nosaltres ja hem fet aquesta proposta al Consell Insular de
Menorca, va tenir un resultat negatiu, lògicament, lògicament
no, va tenir un resultat negatiu, i també la feim al Parlament, i
és una proposta molt senzilla perquè tampoc no demana massa
cosa, no demana massa cosa, demana la creació d'un pla
especial de promoció de la igualtat de l'accés de la dona al món
de l'esport, considerant que també dins aquest món, a part
d'altres mons, aquesta presència és important, no només pels
efectes inherents a aquesta presència, sinó pels efectes culturals
de rompre amb cultures i amb formes de pensar que van en
contra d'aquesta presència i que són, bàsicament, de caràcter
masculí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Diputado. ¿Grupos que quieran intervenir?, por
parte del Grupo Nacionalista-PSM ..., no, por parte del Grupo
Mixto, tiene la palabra la Sra. Diputada Joana Aina Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Segons l'article 4t de la Llei
3/95, de l'esport balear, a l'apartat 3, la implantació i execució
dels programes destinats a afavorir l'accés a la pràctica de
l'activitat física i de l'esport amb règim d'igualtat per a tots els
sectors, àmbits de població i societat en general, és obligació
del Govern; i a l'apartat 5 del mateix article ens diu que el
Govern ha de promoure les condicions que afavoreixin la
igualtat de la dona a l'esport i la seva incorporació a tots els
nivell esportius.

Segons dades, que aquí ja se n'han donat una sèrie, però per
ventura és bo recordar-ne d'altres, d'un estudi que es va fer
sobre la situació de les dones a les Balears l'any 1994, un 29'5%
de les dones enfront d'un 46'6 d'homes practicaven un cert tipus
d'esport, i d'aquest percentatge, un 41% eren dones entre 18 i 35
anys, un 30% tenien entre 36 i 50 anys, i un 14% eren majors
de 51 anys. El que crida més l'atenció d'aquest estudi és que les
dones que practiquen algun esport, sols un 17'5% ha participat
alguna vegada a una competició esportiva, enfront d'un 45%
d'homes que sí que hi han participat.

Amb aquestes dades queda de manifest la desigualtat que
existeix en l'accés a l'esport per raó de sexe i crec que el que
tots volem aconseguir és la promoció de la igualtat
d'oportunitat i l'impuls de polítiques igualitàries per tal
d'arribar a un avanç de les dones dins la societat i una
eliminació dels equilibris encara existent dins les diverses
àrees de la nostra societat.

Jo amb el que discrep és en la fórmula per la qual s'han
d'aconseguir. Ahir horabaixa, en aquest parlament, tots els
grups hi varen estar d'acord, hi havia una proposta de fer un
pla dins un pla, dins el Pla gerontològic es demana que es
fes un altre pla en temes de residències, pos un exemple.
Amb aquesta mateixa filosofia pens que quan hi ha plans
que contemplen i tenen uns articles i desenvolupen unes
funcions, entenc que crear plans inclosos dins el mateix
propi pla, no ajuda a avançar, jo crec que el Pla
d'oportunitats de la dona, al seu article 48, preveu el foment
de l'educació esportiva mixta a tots els nivells educatius, i
a l'article 49 insta les 
entitats esportives perquè promoguin ofertes que estimulin
la participació esportiva de les nines i les dones.

Pens que el que hauríem d'intentar fer, i ja no fer més
plans especials a part per a les dones, ja n'hi ha prou, que
intentem desenvolupar ..., però sí que el Pla d'igualtat
d'oportunitats igual que el pla del que fa referència a l'esport
balear, al seu articulat, el que hem d'intentar és que
desenvolupi el que diu aquest articulat, però més plans a
part dins el mateix pla, crec que no ens convé. El que hem
d'intentar és que el Govern, amb les seves competències i
amb la seva responsabilitat, desenvolupi el que és la Llei de
l'esport balear i a la vegada el pla d'igualtats de la dona,
aquests dos articles, com he dit abans, 48 i 49, que ja posen
de manifest la seva voluntat quina és, així ho facin. Per tant,
jo discrep amb el marc de com s'ha de fer això, estic
completament d'acord amb el contingut, però les fórmules
i les vies crec que no són aquestes ni crec que ens
convengui a les dones entrar en plans més especials dels que
ja hi ha.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo
Parlamentario Nacionalista-PSM, tiene la palabra el
diputado Sr. Damià Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement manifestar que el
nostre grup donarà suport a la proposició no de llei
presentada pel Sr. Portella. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo Socialista, tiene
la palabra el Sr. Diputado Antonio Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Solamente unas breves palabras
porque es una moción que vemos con muy buenos ojos, si el Sr.
Portella hubiera tomado estos datos de hace un par de años,
hubiera tenido una sorpresa, porque serían todavía más
escalofriantes porque en estos últimos momentos se ha reducido
ligeramente, muy ligeramente, la desigualdad que hay, pero no
gracias a lo que ha hecho el Govern, que no ha hecho nada, no
gracias a lo que ha hecho el Govern, sino a lo que se han
preocupado otras instituciones. Las competencias para hacer
programas a nivel de Baleares, pues sí, pertenecen al Govern
balear, y el Govern balear, según la Ley del deporte tiene que
hacer esto, pero no lo hace, está muy ocupado haciendo otras
cosas, solapando y recuperando competencias que tiene
transferidas a los consells insulares, como ya vimos en la última
comisión, y no tiene tiempo para hacer planes de estas
características.

También correspondería que se aplicaran aquí algunos de
esos 3.000 millones que la consellera de Presidencia nos dijo
que existían para un plan de igualdad para la mujer, esos 3.000
millones que no sabemos si existen o no existen, o a qué se van
a dedicar, sería interesante que algún apartado, una parte de ese
dinero, se dedicara a este concepto.

¿Qué se hace en estos momentos por parte del Govern
balear que tenga referencia a la igual dad de la mujer en una
actividad deportiva? Nada; esperemos a ver si se nos dice que
se hace algo, no se hace nada en absoluto. Lamento tener que
decirlo así pero es así, la política deportiva del Govern balear
básicamente se funda en ir siguiendo los acontecimientos o
eventos deportivos que se van haciendo, buscando campeones
deportivos, y si ese campeón deportivo tiene la suerte de ser
una mujer, ya está, es lo único, irán al lado, se harán una foto,
y ya está, y punto, se acabó, al día siguiente se olvidarán de
ella, (....) la fotografía.

Otras instituciones a nivel de las Islas Baleares que tenga
competencias en materia deportiva, en Ibiza no se sabe que se
haga nada al respecto. En Menorca, esta misma moción fue
derrotada, quiero decir que el Partido Popular en Ibiza, por lo
visto, ya manifestó que no se debía de buscar esta igualdad,
perdón, en Menorca, y en Mallorca sí que se han hecho muchas
cosas, se han primado las subvenciones, nos consta que se han
primado las subvenciones a las mujeres que han participado,
que han solicitado llevara a cabo práctica deportiva, que han
tenido apoyo técnico, que han tenido incluso apoyo
reglamentario, quitándoles unos problemas que les impedían
participar en competiciones como, por ejemplo, fútbol, etc.;
incluso se ha luchado para que el Govern balear quitara algunas
discriminaciones como las que ya tuvimos ocasión de dejar
constancia aquí una vez, y es que se impedía que participaran
el mismo número de mujeres que de hombres en ajedrez en las
finales de Baleares; eso es una cosa que, gracias a la
intervención de otras instituciones, se logró que el Govern lo
dejara y remover alguno de los obstáculos que impiden que la
mujer desarrolle, en plan de igualdad, algunas prácticas
deportivas.

Nuestro grupo, por supuesto, apoyará esta proposición
hecha por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y
sólo nos queda esperar a ver si por parte del Partido Popular,
que suponemos que dirá que no, utilizará para decir que no
una mujer, por eso de que no hay peor cuña que la propia
madera, para poder decir que no se debe de instar al Govern
balear a que promueva las condiciones que favorezcan la
igualdad de la mujer en el deporte y su incorporación a
todos los niveles deportivos a través de un plan de medidas
concretas. No se debe de hacer es el voto no, y sí que se
debe de hacer es el voto sí. Todo lo demás, decir que el
Gobierno ya está haciendo o está pensando cómo hacer, o
tal, son historias. El Partido Popular, que tiene mayoría en
esta comisión, tiene que decir si quiere que el Govern balear
favorezca las condiciones de igualdad y, si no quiere, que lo
diga claramente, "no queremos que se favorezcan las
condiciones de igualdad". Nada más, Sra. Presidenta.
Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo Popular, tiene
la palabra la Sra. Diputada Margalida Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull expressar
una queixa perquè aquí hi ha persones que pareix que
obliden on són, som en el Parlament i no en el Consell
Insular, cosa que se'ns ha dit en altres ocasions, i agrairia
que es reconegués o s'actuàs cada cosa en el seu lloc, aquí
no es tractava de fer o dir el que fan altres institucions,
perquè, si no, hauríem de donar un torn també al de
Menorca i al d'Eivissa perquè explicassin què fan als
consells insulars.

Em sap greu que al Sr. Diéguez li sàpiga greu que
intervengui una dona, però bé, ja és una pràctica
generalitzada del Partit Socialista, pareix que li sap greu que
intervenguin dones. Deixat això, passam a contestar la
proposició no de llei. Si la incorporació de les dones a tots
els àmbits de la societat és recent, jo crec que és cert, i hi
estam d'acord, que en el món esportiu tal vegada ho sigui
més, la participació de les dones en el món de l'esport no ha
estat exempta de nombrosos prejudicis, condicionaments
biològics com la mera capacitat física femenina o la
necessitat de preservar el seu paper reproductor varen
motivar l'arrelada creença, jo diria falsa creença, que l'esport
no era per a les dones, i que si en practicaven, es veien
obligades a practicar determinades modalitats que oferien
una imatge femenia, d'acord amb els cànons estètics vigents.
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Per tot això, l'esport va ser durant molt temps una activitat
quasi exclusiva dels homes, i la dona era educada amb la idea
que l'exercici físic atemptava contra la feminitat, ja que l'esport
estava impregnat de valors que es consideraven típicament
masculins (competitivitat, agressivitat, risc, etc.).
Afortunadament, jo crec que aquests prejudicis s'han anat
superant, però, és clar, encara pesen, són recents, i encara avui
en dia pesen. A les nostres illes, naturalment, no hi vàrem ser
aliens a aquests prejudicis, i així ho podem constatar a un estudi
que va fer la Comissió interdepartamental de la dona del
Govern balear, La dona a les Illes, treball, espai i ensenyament
anys 1895-1945, on na Catalina del Riu diu, en referir-se a
l'esport, "la dona n'era espectadora esporàdica, la pràctica de
l'esport es considerava pròpia d'hòmens o de dones de classe
alta. Només a partir dels anys vint, (...) de les teories
higienistes, la gimnàstica començà a entrar tímidament a les
escoles i arribà a algunes nines".

Ara bé, quina és la situació actual?, i no ens podem
desvincular d'aquest precedent ja existent, és clar. A Espanya,
al contrari del que passa a altres països, la pràctica habitual de
l'esport està molt poc estesa entre homes i dones; segons
estadístiques, només una quarta part de la població es dedica a
alguna activitat física amb una freqüència estimable, i en el cas
de les dones, aquests percentatges són encara menors, se'n parla
d'entre un 20 i un 30%. Vull recalcar que la pràctica esportiva
és poca entre homes i dones. A Balears, també és així. Ho ha
dit la Sra. Vidal a un estudi que també va fer la Comissió
interdepartamental de la dona del Govern balear, que segons
pareix no fa res, hi consta que, des dones que practiquen esport,
només n'hi ha un 29%, front a un 45% d'hòmens.

Malgrat això, crec que és encoratjador, i també ho ha dit la
Sra. Vidal, que entre els percentatges d'edats més recents, entre
els més joves, aquests percentatges augmenten, el 41% de
dones en practiquen, front a un 65% d'hòmens.

Es pot assenyalar que també entre les persones enquestades,
i crec que és important per a la proposta que ha presentat el Sr.
Portella, les que participen en competició esportiva, el nombre
d'hòmens triplica el de dones, però són poques encara les
persones que hi participen.

Quins són els motius que condueixen que això sigui així? Jo
podria dir, a banda del que he dit, del pes de la història, que hi
influeix, a nivell socioeconòmic, hi influeix molt, això no
només ara, sinó que ja en temps passat també passava. Na
Catalina del Riu torna a dir: "Entre les classes populars, la dona
no té ni temps ni infraestructures per practicar l'esport", i avui
en dia encara també és així. La manca de temps, la doble
jornada que han de realitzar les dones, de jornada laboral i de
responsabilitat de les càrregues familiars, els lleva que, per la
manca de temps, es dediquin a l'esport, així com a d'altres
activitats.

Quant a la no participació en competicions esportives,
l'estudi que ja he mencionat, i crec que ningú posarà en
dubte les persones que el varen elaborar, persones de la
Universitat, diu per què les persones no participaven en
competicions esportives, tant homes com dones, i la raó
principal per no fer-ho deien que era la manca de ganes; és
un fet important a destacar, i dic que crec que les persones
que han elaborat aquest estudi són totalment alienes a una
possible inducció per part del Govern.

Quant a participació en federacions, també és normal.
Ho ha apuntat el Sr. Portella, crec que és cert que no hi ha
una participació, com tampoc a les Balears hi ha una manca
de participació en qualsevol tipus d'associació, naturalment,
això també es mostra, segons l'estudi, naturalment, també en
la pràctica esportiva.

Un altre aspecte que també és important destacar és cap
on van les pràctiques esportives, encara existeixen els
prejudicis de considerar determinats esports masculins i
determinats esports femenins, i no només passa aquí, a
Balears. En aquesta estadística que també he pogut
consultar, a nivell general, es considera que el futbol i el
bàsquet, m'ha estranyat per això la intervenció del Sr.
Portella, atreu majoritàriament els homes, i la natació, la
gimnàstica i el tennis són els preferits de les dones. A
Balears també passa així, el futbol i el ciclisme, als homes,
i a les dones, la gimnàstica, el ciclisme i la natació; l'única
diferència, tal vegada, seria el ciclisme, però crec que aquí,
a Balears, s'entén, perquè sí que hi ha una gran trajectòria,
un gran pes del ciclisme a les nostres illes, i demostra que
això és així.

Llavors, reconeixent la menor participació de les dones
en l'esport, nosaltres no donarem suport a la proposició no
de llei perquè consideram, no perquè no estiguem d'acord
amb la igualtat d'oportunitats, com ha dit aquí qualque
diputat, sinó precisament perquè ens preocupava, i hi vàrem
donar suport, el II Pla d'igualtat de la dona, on es
contemplen tota una sèrie d'actuacions que s'han de dur a
terme en matèria d'esports, fins i tot vàrem donar suport a
una esmena o a una proposta de resolució que va presentar
el Sr. Portella, quant que s'haurien de fer convenis amb els
consells insulars, perquè també és cert (...) el tema de la
interdepartamental, jo som conscient de la dificultat que
duu, però hi donam suport per la idea del (...) a Europa, que
manté que introduir la igualtat d'oportunitats a totes les
polítiques; en el cas de l'esport, és més complicat encara per
aquesta matèria que vostè ha dit, que estan transferits als
consells insulars. Vàrem donar suport a la seva proposta de
resolució per tal de poder-ho dur a actuacions conjuntes, i
de fet s'han fetes, i és possible que hi hagi qualque diputat
que les desconegui, però, per exemple, el Govern balear ha
participat en actuacions esportives de dones amb els
consells insulars de Menorca i fins i tot de Mallorca, i
m'estranya que aquí es desconegui que aquestes pràctiques
es fan. Hi estic entrant, però em sap greu, però crec que m'hi
han donat peu.
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Per tant, crec que s'estan duent a terme actuacions. El fet,
per exemple, que la Llei d'esports contengui un article referent
a les dones, crec que ja és important, que hi hagi aquesta
legislació i que després es pugui desenvolupar, aquesta
legislació; crec que és un fet important que a una llei d'esports
hi hagi un article específic referit a les dones. Si això no és fer
res, ja m'expliquin què és legislar.

En qualsevol cas, també crec que és molt important, i no ara
aquí diré totes les actuacions que s'han fet des del Govern
balear, perquè crec que prest hi haurà una compareixença de la
consellera per explicar-les, però sí que nosaltres creim que el
Govern balear fa actuacions, i així ens ho demostren una sèrie
de dades estadístiques que també m'han passat, per exemple, la
participació en el Campionat balear escolar, on resulta que, de
1.638 persones, n'hi han participat 738 de sexe masculí i 900 de
sexe femení. En el Campionat d'Espanya de joventut, de 167,
93, masculí, i 71, femení. I en el Campionat d'Espanya infantil,
de 142, 76, masculí, i 66, femení. Jo crec que aquesta
participació, el tant per cent de dones, és molt favorable i
demostra que e'stean fent actuacions; segurament, si les
comprovàssim amb actuacions d'enrera, hi veuríem que les
dades encara són més baixes.

Quant a la participació, crec que també és molt important,
dels alumnes que assisteixen a les escoles superiors, de centres,
63 alumnes són al•lots i 40, al•lotes, crec que el percentatge
també és important. Crec que això demostra que s'estan fent
coses.

Quant als alumnes de seminaris de formació contínua, de
177 persones, 93 eren dones i 84, homes. Jo crec que són
actuacions positives i que demostren que hi ha un
desenvolupament d'aquesta legislació, i esperam que això pugui
continuar així a través de les actuacions que es desenvolupin.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Diputada. Sí, Sr. Diputado, ¿por qué pide la
palabra?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, por alusiones directas, claras y nominativas, incluso.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene la palabra por un tiempo máximo de tres minutos.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Primero, he de decir no sólo
que no me sabe mal que intervenga una mujer, al contrario,
me encanta tener un interlocutor distinto de mi habitual
interlocutor, y si este interlocutor distinto es la diputada que
habla, todavía estoy más satisfecho de ello. En segundo
lugar, y rápidamente, porque mis minutos se acaban, quería
decir que no he hecho alusiones a un conseller determinado,
sino que he hecho una breve descripción de lo que sucedía
a nivel de Mallorca, y a nivel de Mallorca, por mal que le
sepa al Govern balear, que sé que a veces le sabe muy mal,
hay competencias del Govern balear y de los consells
insulares, aunque cada uno tenga su modo de actuar.

Por otra parte, he de decir que me ha causado una gran
sorpresa ver que no sólo no ha desmentido nada de lo que ha
dicho el Sr. Portella, sino que ha dado un montón de datos
que yo creía que eran para apoyar la proposición no de ley,
porque todos esos datos justificaban la desigualdad
existente, y, sin embargo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Señor diputado, cíñase a las alusiones, por favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bien, por último, en cuanto a las alusiones, respecto de
los campeonatos escolares, que eso sí que es una alusión
clara, pues los campeonatos escolares son éxito no del
Govern balear, sino de los consells insulares, no del Govern
balear, eso tiene que saberlo. Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Diputado. En turno de réplica, tiene la
palabra el Sr. Diputado Josep Portella i Coll, del Grupo de
Izquierda Unida.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, vull...

LA SRA. PRESIDENTA:

Por favor, silencio, señores diputados.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Bé, primer de tot, vull agrair el suport que donarà el
Grup Nacionalista i el Grup Socialista, el qual donava per
descomptat. Jo tenia dubtes sobre quina seria la posició del
Grup del Partit Popular i del Grup Mixt davant aquesta
proposició, i són dubtes que després, amb la intervenció, ja
estan totalment aclarides, quin és el sentit de vot d'aquests
dos grups.

Estic content de les intervencions, en aquest punt, dels
portaveus del Grup Popular i del Grup Mixt, perquè vénen
a confirmar l'anàlisi, la diagnosi i les informacions que
nosaltres hem donat per argumentar aquesta proposta.
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Vostès han fet referència a dades d'una enquesta, jo he
aportat dades federatives, que són més concretes, més
concretes, una enquesta de tota confiança. Les dades
federatives són més concretes, i l'enquesta ve a confirmar
també el que són les dades federatives.

Jo ja he dit a la primera intervenció que el problema de
l'accés de la dona a l'esport amb igualtat de condicions no es
dóna precisament en edats menors, en edats joves ni en àmbits
escolars, que ja es produeix en aquests àmbits una política
positiva en aquest sentit, que el problema es dóna a l'etapa més
major, més adulta, que és on es produeix l'exclusió, l'exclusió
de la dona de l'esport, per raons culturals i per raons socials,
com també han dit altres portaveus.

I a la proposta en concret, que és on hi ha la discrepància,
perquè hi proposam un pla de mesures concretes? Jo no tenia
inconvenient que haguessin presentat vostès una esmena que
rebutjàs allò de pla, que parlàs més de mesures concretes, sense
que sigui un pla, de mesures concretes, perquè és cert que el II
Pla d'igualtat d'oportunitats parla d'açò, però em diran que no
és concret, amb açò hi estarem d'acord, perquè no és concret,
parla d'un objectiu i d'una intenció, però no concreta aquest
objectiu, i davant el problema greu que crec que hi ha i davant
una resposta del propi Govern que diu que no hi havia
polítiques de discriminació positiva, perquè trobaven que no hi
havien de ser, nosaltres hem presentat aquesta proposta.

Llevin-en allò de pla, posem-hi mesures concretes, i alguns
exemples de mesures concretes, discriminació positiva a l'hora
de les beques per a alumnes d'alt rendiment, mesures
discriminatòries positives d'accés a l'Escola superior de l'esport
balear, mesures positives a l'hora de reglaments de clubs
esportius per`que les dones també siguin directives dels clubs
esportius, que no n'hi ha ni una, mesures, i açò el Govern ho pot
fer a través dels reglaments, mesures positives en el mateix
sentit que les federacions, hi ha possibilitats de fer mesures
positives en aquest sentit i hi ha possibilitats també de fer
mesures concretes per intentar revocar, revocar no, intentar
remoure els problemes culturals d'aquesta falta de ganes que
deia l'enquesta, perquè, lògicament, en un món que es mou per
la imatge i per la publicitat, aquesta falta de ganes és molt bona
de canviar amb una bona campanya.

És clar, només farien feina en l'àmbit cultural i de
mentalitats. Hi ha un altre àmbit, que és l'àmbit social, com ha
dit molt bé la Sra. Ferrando, és la falta de temps, les altres
ocupacions, que açò són mesures molt més fortes que s'han de
fer, i que són mesures més profundes amb les quals, amb unes
mesures d'aquest tipus, només s'hi podria incidir una mica. és
una qüestió molt més profunda que simplement la política
esportiva.

Per tant, jo no tenc inconvenient a admetre treure'n allò de
pla, perquè no és digui que és un pla dins un pla, però si que
s'hi concretin mesures concretes, i no valgui la redundància en
aquest cas, perquè no he pogut pensar una altra paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputado, vaya acabando.

EL SR. PORTELLA I COLL:

...d'aplicar mesures concretes en aquest sentit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Diputado. En turno de contraréplica, tiene la
palabra la Sra. Diputada Margalida Ferrando, del Grupo
Popular.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull fer referència..., nosaltres,
actuacions concretes, crec que s'estan desenvolupant, és a
dir, el pla contem pla unes accions, així, un poquet
genèriques, però crec que sí que s'estan desenvolupant
accions concretes. Aquí, a la millor, no hi estarem d'acord,
perquè sembla que per part de tots els grups polítics el
Govern balear no fa res, en canvi, la nostra postura és que
consideram que el Govern balear desenvolupa actuacions
concretes, aquí, per ventura, hi ha la nostra discrepància.

Li don la raó en el sentit que crec que s'han de fer
actuacions més de tipus social. Jo crec que sí que aquí és
important, perquè quan jo he fet referència a tota aquesta
formulació històrica, no era tan sols per donar-l'hi la raó,
que crec que la té, però era per posar damunt la taula que
moltes vegades la participació no és per dur actuacions
concretes a l'àmbit d'esport, sinó que hem de millorar una
sèrie d'actuacions socials que, naturalment, redundaran
després en l'esport, o redundaran en d'altres. Per això, és
normal que des de la Conselleria d'Educació i Esports es
digués que no s'havien de fer actuacions perquè la
discriminació no existia, Déu ens n'alliberi!, i aquí sí que jo
em posaria en peu de guerra si sapigués que, per ventura, no
es permeten algunes actuacions a dones, en aquest cas sí, no
hi ha una discriminació a l'accés, però sí a la participa...
Hem de fomentar que existeixi aquesta participació.

Quant a allò de les entitats federatives, m'han dit per
aquí que hi ha dones que en formen com a presidentes de
federació. A Eivissa i a Mallorca n'hi ha, per tant, jo crec
que ho hem de fomentar, i, de fet, el pla ho contemplava, el
pla contempla que es fomenti (...) esportives que promoguin
i estimulin aquesta participació.

Per tant, nosaltres creim que s'estan fent. Aquí, la
divergència és que per part del diputat es considera que des
del Govern balear no es fa res, nosaltres consideram que sí,
que això s'ha d'intensificar i s'ha de millorar també, però
creim que amb les actuacions que hi ha previstes és
suficient.
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I només per acabar, repetiré unes coses que he dit. He dit
campionats balears escolars, Campanya d'Espanya de Joventut
i Campanya d'Espanya d'Infantils, actuacions on la participació
de les dones és molt alta.

I a mi tant m'és qui ho faci, parl com a diputada del Partit
Popular, si ho fa un ajuntament, si ho fa una federació, si ho fa
el Govern balear o si ho fa l'Estat. Crec que ens hem de felicitar
que tots ho facem i que no sigui un foc menys, o una font, o ho
deixin de fer, i crec que això, sobretot en el tema de la dona, és
el que ens ha de promoure i el que ens ha d'instar, a tots.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Diputada.

Pasamos a la votación del texto de la proposición no de ley.

Votos a favor?

Votos en contra?

Abstenciones?

Sr. Letrado, ¿quiere leer el resultado de la votación?

EL SR. LLETRAT:

Sí, Sra. Presidenta. El resultat de la votació ha estat: Vots a
favor, 6; vots en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Por tanto, queda rechazada la proposición no de ley.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 5918/97, presentada
per Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears,
relativa a revocació del Decret 126/97, de 3 d'octubre, de
creació del Consorci per al foment de l'ús de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears.

Pasamos al siguiente y último punto del orden del día, que
es la proposición no de ley RGE número 5918...

EL SR. LLETRAT:

Perdone, Sra. Presidenta, he tingut una confusió, jo, quan he
cantat la votació. El resultat exacte de la votació ha estat: Vots
a favor, 6; vots en contra, 10; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Letrado.

Pasamos a la Proposición no de Ley RGE número
5918/97, presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida de las Islas Baleares, relativa a la
revocación del Decreto 126/97, de 3 de octubre, de creación
del Consorcio para el fomento del uso de la lengua catalana,
propia de las Islas Baleares. Por parte del Grupo de
Izquierda Unida, tiene la palabra el Sr. Diputado Portella i
Coll.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Esper que en aquesta
proposició la golejada no sigui tan grossa com a l'anterior.

Aquesta proposició, que no és ja una proposició pràctica,
no és pràctica, sinó més de contingut polític i de contingut
de debat, ja sabem l'oposició anticipada del Partit Popular
a la proposta que fem; es veu gairebé quatre mesos més tard
que es va presentar, es va presentar aquesta proposta
immediatament a la publicació en el BOCAIB del decret
que creava el Consorci per al foment i l'ús de la llengua
catalana, i el Consorci, almanco el 98, ja s'ha posat en
funcionament i ja realitza la seva activitat. Nosaltres l'hem
mantinguda, lògicament, pel contingut polític que tenia
aquesta proposta i per debatre sobre el contingut d'aquest
consorci.

En primer lloc, ens va estranyar que, si la informació que
tenim és certa, i en tenim de suficient, i no ens la
desmenteixen, i si ens la desmenteix el Grup Popular,
lògicament rectificarem aquesta opinió, en la presa de la
decisió per a la creació d'aquest Consorci per a l'ús i foment
de la llengua no hi participés el Consell social assessor de
política lingüística, creat l'any 1995 precisament per poder
opinar sobre aquestes qüestions lingüístiques; ens va
estranyar que tampoc no hi participés el Consell assessor de
política cultural, en defecte del primer, creat l'any 97
precisament per opinar i participar en decisions de caràcter
políticocultural, on també es pot incloure la política
lingüística, i ens va estranyar, si no és que els consell hi van
participar com a presidència de consell o equips de govern,
però no la totalitat dels consells insulars, que una qüestió
d'aqust tipus tampoc no fos posada a consideració dels
consells insulars, i açò és especialment greu, quan saben
vostès que els consells insulars també tenen iniciatives i
actuacions de caràcter de política de normalització
lingüística. Per tant, aquesta falta de participació en la presa
de decisió, que també seria d'ocultisme en la presa de
decisió, llegit d'una altra manera, més malèvola, ens va
estranyar, i és un dels punts que ens provoca que facem una
crítica a la decisió presa.

Després, sobre la importància d'aquest consorci,
nosaltres creim que és molt important que es creï un
Consorci per al foment i l'ús de la llengua catalana a les Illes
Balears, perdó, per al foment i l'ús de la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, per al foment, etc. a les Illes
Balears, que junti, que coordini, que rendibilitzi esforços per
aconseguir un objectiu comú que és una cosa positiva.
Sabem que la distribució de competències, iniciatives,
activitats, accions de normalització són moltes; podem
parlar dels ajuntaments, dels consells insulars, del Govern
balear, d'entitats culturals, d'Universitat, d'empreses,
d'empreses privades, se m'ocorr que empreses
periodístiques, que també tenen una influència gran en tot
el procés de normalització lingüística.
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Per tant, trobàvem que era lògic intentar coordinar, intentar
que aquest consorci fos global, que fos global, i incorporar-hi
tots els elements que incideixen en polítiques de normalització,
públiques i privades. En tenim un exemple, millor dit, en tenim
dos, un exemple primer seria el Consorci a Catalunya, format
ja fa molts anys, amb una llarga experiència, amb uns anys de
més activitat i amb uns anys de manco activitat, que era un
projecte de globalitat, que era un projecte de participació de
moltes administracions, i tenim l'exemple de la Campanya per
a la normalització lingüística a les Illes Balears, creada fa uns
anys, i no morta, perquè encara se'n manté una certa flama,
però si esllanguida pel pas del temps, una campanya on es va
procurar per part de tots la participació d'ajuntaments, consells,
entitats, etc., i es va intentar que fos alguna cosa més.

Per tant, el consorci que es va formar, que s'ha format a
partir d'aquest decret, és un consorci que redueix, que
restringeix, la política de normalització lingüística a les Illes
Balears a una mínima expressió, Govern balear-Universitat de
les Illes Balears.

Si els objectius del Consorci fossin merament, purament,
acadèmics, d'investigació, bé, a la millor tendria una certa
explicació, no tendria tota l'explicació que hi donaríem
nosaltres però una certa justificació, no prou per admetre-ho
com a tal, però els objectius d'aquest consorci no són purament
acadèmics o d'investigació, són alguna cosa més, promoure
campanyes de normalització lingüística, etc., alguna cosa més.

El reduccionisme, aquest reduccionisme que suposa l'actual
consorci, no s'explica. No s'explica, per exemple, l'exclusió dels
ajuntaments, dels ajuntaments que tenen programes de
normalització lingüística molt importants, amb molt
finançament, alguns, n'hiha que no, però n'hi ha que sí, o no
s'explica el paper dels consells insulars, que també tenen
iniciatives, alguns dels quals, més, d'altres, menys, quant a
normalització lingüística. El reduccionisme sí que s'explica si
el que intentava aquesta proposta del Govern balear, ja en
vigor, era pretendre excloure entitats com l'Obra Cultural
Balear, l'Obra Cultural de Menorca, Acció Cultural de
Menorca, o altres entitats que des de fa molts d'anys,
moltíssims d'anys, estan fent feina en aquest camp de la
normalització lingüística. Si el que pretenia era marginar
aquestes entitats de la política lingüística, s'explica, s'explica el
tipus de consorci que es va crear. Tot i açò, és un error polític,
social, cultural, és un error. I el reduccionisme també s'explica
si el que pretenia el Govern balear era reduir, diluir la seva
responsabilitat política davant aquest Parlament.

Aquest Parlament té la missió de controlar l'acció política
del Govern balear; lògicament, quan aquesta acció política
és compartida amb altres entitats, es dilueix, o es redueix la
capacitat d'incidir en el control, opinam nosaltres, opinam
que és així, i també és més difícil controlar el finançament,
com es gasten els doblers en aquestes accions; en principi,
es parlava d'un finançament de 200 milions per a 1998.
Tenc notícies (...) confirmat, i si també em poden corregir,
no hi ha cap problema, que també el Govern balear ha
incorporat dins aquest consorci tot el finançament del
conveni amb Ràdio Televisió Espanyola, que són uns quants
milions més i que, per tant, també escaparien o fugirien dels
òrgans normals de control sobre com es gasta el Govern
balear els doblers.

Per tant, aquests dos objectius sí que s'han aconseguit,
però no creim que s'aconsegueixin els objectius de
promoure a una campanya una actuació coordinada de totes
les entitats i institucions que fan feina en normalització, i
que és necessària, perquè, que és necessària? Sí, i per aquest
motiu fem una proposició no de llei que té dues parts, una
part complementa l'altra.

La primera part era instar el Govern a revocar el decret,
a revocar el decret de creació del Consorci, que quedi sense
efecte, però una segona part era instar el Govern balear per
part del Parlament a dirigir-se als ajuntaments, als consells
insulars, a la Universitat, a l'Obra Cultural Balear i a d'altres
entitats que treballen en el camp de la normalització de la
llengua per tal de proposar-los la participació per crear, de
nova rel, el que hauria de ser un consorci per al foment de
l'ús del català de les Illes Balears, amb comes, o sense
comes, fruit del consens i de la corresponsabilitat, perquè la
idea és correcta, que existeixi el Consorci, el que no és
correcte és la forma que se li ha donat i quins objectius han
fet la creació d'aquest organisme, que hauria de ser de major
participació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Diputado. Grupos que quieran intervenir?
Por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra la Sra. Diputada.

LA SRA. VIDA I BURGUERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Tal com ens diu el
Decret 126/97 que avui ens ocupa, hi ha una diversitat
d'organismes tant públics com privats que treballen en
matèria de normalització de la llengua catalana a la nostra
comunitat autònoma, i aquesta diversificació d'iniciatives fa
que no tenguin el ressò que mereixen.

Fruit d'això, i per juntar les iniciatives, les accions i els
projectes que fomentin l'ús de la llengua catalana, es va
crear un instrument que aconseguís un consens i un equilibri
dins aquest camp. Aquest instrument és el Consorci per al
foment i l'ús de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, creat pel Decret 126/97, on, en el seu article
primer, se'l  defineix con un ens associatiu dotat de
personalitat jurídica pròpia i integrat per Administració de
la Comunitat Autònoma, de la Universitat de les Illes
Balears.
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És cert que en aquest consorci no hi són presents ni
ajuntaments, ni consells insulars, com s'ha dit, però, tal com ens
diu la disposició addicional segona, i això és el que és
interessant, de l'Estatut d'Autonomia de la nostra comunitat, en
el seu apartat segon, "la institució oficial consultiva per a tot
quan faci a la llengua catalana serà la Universitat de Palma de
Mallorca, i, a més, el responsable darrer en aquest tema és el
Govern, i és ell qui ha d'utilitzar els mecanismes que estimi més
adients per tal de tirar endavant la seva política, ell és, en
definitiva, qui té la responsabilitat en aquest tema, i també,
conscients, com s'ha explicat aquí, de la representació d'altres
organismes com puguin ser els consells insulars, com puguin
ser associacions que defensen aquest tipus d'actuacions, és
positiva i pot ser enriquidora tota l'aportació que hi puguin fer,
i per això, segons hem vist també, i va sortir a mitjans de
comunicació, ha impulsat la creació d'un òrgan de coordinació,
com és el Consell social de la llengua, on estaran representades
les diferents institucions i entitats que es recullen en aquesta
proposició no de llei.

És per tot això que, al primer punt, entenem que no se li pot
donar suport, perquè, com també ja hem explicat, la disposició
addicional segona marca quina és la institució oficial consultiva
perquè ho dugui a terme, i al segon, crec que amb la creació
d'aquest Consell social de la llengua, allà on hi haurà
representades totes aquestes administracions i associacions
sense ànim de lucre, es podrà enriquir, com he dit abans, i
aquest objectiu que es pretén amb el segon apartat s'hauria
complit amb aquesta creació d'aquest consell. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo Nacionalista-
PSM, tiene la palabra el diputado Sr. Damià Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident, jo crec que els fets
canten, que el Govern del Partit Popular no creu gaire en
organismes de caràcter participatiu. El Sr. Portella n'ha
esmentat dos, jo els repetiré, aquest Consell de política
lingüística, aquest Consell assessor de política cultural.

Gairebé tots els organismes de caràcter participatiu que en
un moment o altre el Partit Popular, el Govern del Partit
Popular  ha creat no han funcionat mai, a vegades ni tan sols
s'han constituït, crec que és el cas d'aquests dos consells
assessors que acab d'esmentar.

Abans, fa uns anys, va existir un organisme integrador a les
nostres illes, que era la Campanya interinstitucional de
normalització lingüística, que era un organisme d'una gran
pluralitat i que, a més a més, havia estat capaç a partir de l'any
1989, em sembla que és l'any que va començar a funcionar,
d'aglutinar una gran quantitat d'adhessions, de centenars
d'adhessions. Aquest organisme va desaparèixer perquè el
Govern balear, els anys 95 i 96, va deixar de complir amb els
deures pressupostaris a què estava compromès en el moment
que s'havia creat aquesta campanya.

Els anys 95 i 96, el Govern balear, amb un acte de venjança
que jo qualificaria de primari i de visceral contra l'Obra
Cultura Balear, hi va deixar de fer les seves aportacions
anuals, que, si no me'n record malament, eren de 10 milions
de pessetes per any. Contràriament, aquells dos anys, l'any
95 i l'any 96, sí que varen continuar fent les seves
aportacions, tal com s'hi havien compromès, el Consell de
Mallorca i l'Ajuntament de Palma. L'enterrament de la
Campanya interinstitucional de normalització lingüística va
anar acompanyada de la promesa del responsable de la
Conselleria de Cultura de crear un nou organisme que
assumís els objectius que anteriorment havia impulsat la
Campanya i que, a la vegada, aquest nou organisme
integraria les institucions públiques i les entitats civils que
havien promogut i desenvolupat la Campanya des del
primer moment. En definitiva, la versió que varen vendre en
privat, a nivell institucional, en relacions interinstitucionals
Consell-Govern i a nivell d'opinió pública és que es tractava
de replantejar allò que era i pretenia la Campanya, a fi
d'adaptar la Campanya a l'existència de la Direcció General
de Política Lingüística que aleshores tot just acabava de
crear el president Cristòfol Soler.

Evidentment, l'instrument que es va crear per substituir
la Campanya va ser aquest consorci que avui és objecte de
debat. La Campanya, val a dir-ho, que va crear-se l'any
1989, va aglutinar una gran quantitat d'adhessions, moltes
fotografies de premsa, i va desenvolupar unes tasques
durant uns anys, i és una campanya que mai ningú no ha
suprimit d'una manera formal i legal; per tant, se suposa que
és una campanya, com a mínim, legalment existent.

És evident que en veure el decret de la creació d'aquest
consorci, pensàrem d'immediat, sense pensar-nos-ho gaire,
que aquest decret de creació del Consorci..., aquest consorci
era una presa de pèl, primerament perquè aquest consorci no
tenia res a veure amb l'estructura organitzativa que havia
tengut l'anterior organigrama de la Campanya. En segon
lloc, no tenia res a veure, aquest model de consorci, amb
cap altre model de consorci de normalització lingüística o
organismes equivalents que existeixi a cap altre lloc de
l'Estat o, fins i tot, a determinats països de l'estranger que
tenen situacions lingüístiques semblants a la nostra. Tercer,
el monopoli del Consorci per part del Govern, amb l'aval
científic de la UIB, a la qual, a més a més, estaven obligats
per llei, a fer cas. Quart, la utilització de la Universitat de
les Illes Balears, almenys com a perill potencial, com a
paraigua protector justificador de la política de
normalització lingüística que fes o deixàs de fer el Govern;
el responsable de la política lingüística és el Govern, no la
Universitat, que té una obligació de dictaminar
científicament però no a nivell d'impuslar accions de foment
de l'ús, etc. Cinquè, el Consorci neixia, pensam, amb la
vocació de ser un consorci inútil, per això prescindia de
totes les institucions públiques i privades que podien haver
territorialitzat amb eficàcia, tant a nivell geogràfic com a
nivell de sectors, els objectius de política lingüística que el
Govern hagués pogut acordar impulsar. I sisè, i per acabar,
el Consorci neixia, va néixer, i s'hi manté talment, amb la
voluntat de negar veu i protagonisme al procés de la
normalització lingüística als consells insulars, als
ajuntaments i a determinades entitats, i per què no dir-ho,
especialment, i jo diria gairebé exclusivament, a l'Obra
Cultural Balear, que és una entitat que malgrat pesi al
Govern, ha fet més per la normalització lingüística al llarg
de la seva història a partir, en la majoria de casos, del
voluntarisme dels seus propis associats que no el Govern del
PP en quinze anys de govern.
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Per totes aquestes raons, la proposició no de llei que
presenta Esquerra Unida ens sembla absolutament sensata i
creim que dóna peu a una rectificació del Govern que, fora cap
dubte ni un, seria una rectificació encertada, que primerament
demostraria un tarannà diferent i, en segon lloc, demostraria
que de veritat el Govern balear creu en la necessitat d'impulsar
accions de normalització lingüística, i per això vol globalitzar
una política de normalització lingüística amb la implicació de
tots els organismes públics i entitats privades que ja han tengut
en el passat, tenen en el present i tendran en el futur un paper
important a realitzar.

Per acabar, donarem suport a aquesta proposició no de llei
amb al confiança que, si bé no serveixi per a alguna cosa,
almenys serveixi per posar en evidència que d'aquest instrument
que el Govern cap al mes d'octubre va crear no espera ningú
res.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo Socialista, tiene
la palabra el Sr. Diputado Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que aquí ens ocupen
dos temes, un és un consorci, un consorci en si mateix, i llavors
un consorci que té per objectiu, segons sembla, el foment i la
promoció de la llengua catalana.

Jo crec que aquest Govern té una estranya voluntat, vaja, no
sé si tan estranya, però té una voluntat de crear instruments per
fer determinades coses que siguin de difícil control
parlamentari. Recordem les dificultats per aconseguir resposta,
informació, contesta, respecte d'altres instruments que s'han
utilitzat el mes passat, Foment industrial, Societat balear de
capital risc, etc., sempre amb aquella excusa que hi havia altres
institucions i que, per tant, aquesta no era una informació que
es podia donar en el Parlament, i per tant, això no posa més que
de manifest que, quan es crea una institució d'aquestes, és fa
amb una voluntat de foscor, amb una voluntat de no
transparència.

Bé, i ja quan la voluntat de no transparència arriba fins
i tot al foment de la llengua, ja preocupa. Evidentment, si no
vol determinada transparència en operacions financeres, un
ho entén una mica, perquè els doblers són una cosa molt
important, però, i el foment de la llengua, realment és una
cosa tan important com per amagar-la a través d'un
organisme d'aquests? La veritat és que és mal d'entendre,
perquè, a més, és necessari crear un consorci per al foment
de la llengua catalana? El foment, la promoció, les accions
són obligacions del Govern.

També aquí s'ha dit a una intervenció anterior que
tothom hi ha de participar i que no hem de mirar qui ho fa.
Bé, si és ver aquesta cosa per a l'esport, també és bona per
al català, per tant, convé tenir un instrument on tots aquells
que puguin i vulguin fer coses per al foment i la promoció
de la llengua catalana, el que és adequat és que estiguin dins
un organisme, que hi és però que no funciona.

En  canvi, aquí en crear un altre que ja té una voluntat
més de gestió, més d'actuació concreta, on no es deixa
participar ningú més que la pròpia Universitat, que, com
molt bé deia el Sr. Pons, és una institució, la qual ha de ser
consultada en els seus aspectes científics, però que no és
una institució perquè hagi de dur a terme la política
lingüística, ni tan sols la promoció de determinades
activitats, això cau fora del que són en si les funcions
d'aquesta universitat. 

Per tant, nosaltres creim que l'invent, la creació d'aquest
consorci només pot pretendre utilitzar fons que, dient-se
nominalment "per a la promoció de la llengua", realment
tengui altres objectius. El Sr. Portella ha introduït el conveni
de Radiotelevisió Espanyola que potser sigui una emissió en
català, però pot ser que realment només tengui el (...)
lingüístic com a objectiu, o bé tengui uns altres objectius
més importants que el propi (...) lingüístic i que, per tant,
destinar doblers a coses que poden ser de pura i simple
propaganda davall el paraigua de la llengua catalana, jo crec
que el que es fa mal fet està mal fet tant si es diu en català
com si es diu en castella, crec que la llengua no és el que fa
benèfica o dolenta una cosa.

Nosaltres creim que s'hauria de suprimir aquest consorci,
el Govern hauria d'obtenir -a través del consell- de les
diferents institucions públiques i privades que vulguin
participar-hi les opinions sobre com s'ha de fer aquesta
política de promoció i foment, hauria de fer això, i llavors,
a través dels seus instruments propis o a través de convenis
de col•laboració amb les pròpies institucions o amb altres,
dur a terme la seva política lingüística, i no utilitzar un
instrument en el qual es pugui realment amagar una
incapacitat d'actuació o una actuació de biaix. Per tant,
nosaltres donarem suport a aquesta proposició de llei en els
dos punts que la conformen.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo Popular tiene la
palabra el Sr. Josep Simó Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, com ja ens
tenen acostumats els grups de l'oposició, ens hem trobat amb
una visió tenebrosa, opaca, tremendista, d'una iniciativa, en
aquest cas del Govern; jo no sé si haurà influït un poc aquesta
matinada que hem tengut un poc de boira aquí a Palma en el
seu estat d'ànim. Per tant, jo en primer lloc voldria posar un poc
les coses al seu lloc.

Nosaltres pensam que parlam de dues coses diferents: una
qüestió és el que seria el consorci, que nosaltres l'entenem -i en
aquest sentit donam total suport al Govern- com una eina per
desenvolupar les iniciatives que precisament el Govern vulgui
impulsar en matèria de normalització lingüística. Nosaltres
pensam que aquesta unió, que per altra banda s'ha criticat aquí
també d'una forma soterrada, aquesta unió, com dic, Govern-
Universitat pensam que és una garantia de futur i de qualitat,
quant a les accions o actuacions que es puguin emprendre a
partir d'ara.

La participació de la Universitat, com ja han dit aquí altres
diputats, també, ve avalada pel mateix Estatut d'Autonomia i
pensam que és una decisió encertada que s'hagi comptat amb
aquesta institució com a aval científic de tot aquest llarg
programa d'activitats que no detallaré però que, com tots vostès
saben, deriven cap a la investigació, la formació lingüística,
publicacions, etc., etc.

Per altra banda també s'ha dit aquí que aquest organisme, en
el seu sentit estricte, és una qüestió positiva, ho ha dit el Sr.
Portella; per tant, nosaltres creim, en aquest sentit també, que
és una iniciativa que s'ha de tenir en compte, que és una tasca
important la que té per endavant i, per tant, el nostre grup, com
no pot ser d'altre manera, donarà total suport a aquesta
iniciativa del Govern balear.

S'ha parlat també, per altra banda, del fet que aquest
consorci hauria d'intentar coordinar aquestes altres iniciatives
que puguin partir d'altres àmbits o d'altres institucions. Jo els he
de dir que en absolut està en l'ànim del Govern i del nostre grup
obstaculitzar aquesta coordinació per part d'altres entitats i, en
aquest sentit, estic segur que els responsables directes d'aquest
consorci tendran en compte, a través de les entitats o els
organismes que es puguin crear o ja creats, i que es puguin
crear en el futur, ja es tendran en compte, dic jo, totes aquestes
opinions que neixen d'institucions que tenen un gran pes dins el
treball per la nostra llengua i d'entitats que, com aquí també s'ha
dit per activa i per passiva, tenen un bon currículum, un bon
bagatge en la tasca normalitzadora. 

També s'ha dit aquí que es crea aquest consorci amb l'ànim
d'obstaculitzar el control sobre la tasca i sobre les despeses
o les inversions que es puguin fer. Aquí també creim en una
falsedat o en un argument demagògic perquè tots sabem
com..., basta tenir un poc de coneixement de com funciona
un consorci d'aquestes característiques i sabrem quins són
perfectament els arguments legals i de control que estan a
l'abast de totes aquelles persones que vulguin realment, o
estiguin interessades realment en fer un control de la gestió
d'organismes d'aquest tipus.

En definitiva, nosaltres pensam que, amb tot el respecte,
s'han donat una sèrie d'arguments que en absolut responen
a la realitat i a la voluntat del Govern i del grup que li dóna
suport, que la iniciativa és bona i que, per tant, tendrà tot el
nostre suport i, en aquest sentit, rebutjarem la proposta del
grup proposant. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Diputado. En turno de réplica tiene la
palabra el Sr. Portella y Coll.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot vull agrair el
suport que aquesta proposició rep del Grup Socialista i del
Grup Nacionalista, i també mostrar la satisfacció perquè
hem fet una mateixa anàlisi sense haver-ne parlat abans
sobre el contingut, el fons del problema. Estam contents per
aquesta coincidència. Lògicament no puc agrair el no suport
del Grup Mixt i del Grup Popular i, per tant, he de passar a
respondre, encara que sigui breument, algunes afirmacions
que s'han fet. 

La Sra. Joana Aina Vidal ha defensat la creació d'aquest
consorci com a un instrument de consens. Si la Sra. Joana
Aina Vidal reflexiona un poc ho podrà veure, i si escolta el
que he dit a la primera intervenció, que ara no reiteraré, que
no ha estat precisament una labor de consens la que ha
donat fruit a la creació d'aquest consorci sinó ben al
contrari. Després fa referència al fet que la Universitat hi és
present degut al paper estatutari. La Universitat té un paper
científic davant la política lingüística, però, bé, aquests dies
celebram els 15 anys d'Estatut; s'ha demanat, la Sra. Joana
Aina Vidal, per què ha tardat 15 anys el Govern balear per
fer un consorci d'aquest tipus incorporant la Universitat?,
s'ho ha demanat, quan ha dit que era per aquest motiu? Han
passat 15 anys, i els fa justament ara.

En segon lloc diu que el Govern balear és l'únic que té
responsabilitat en matèria de política de normalització
lingüística. Tal vegada responsabilitat política davant el
Parlament sí, que és l'únic que té responsabilitat, però
malament aniríem si l'única responsabilitat en política
lingüística fos la del Govern balear. Per sort ajuntaments,
institucions, entitats la tenen i altres l'assumeixen com un
compromís amb aquest poble i amb la nostra llengua.
Malament aniríem si fos el Govern l'únic que tingués
responsabilitats en política lingüística. 
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I després ha parlat de la creació d'un òrgan de coordinació,
el Consell Social de la Llengua. El Consell Social de la Llengua
està es va crear l'any 95; no s'ha reunit mai, es van nomenar els
membres d'aquest consell social; hi ha tres menorquins, en Pere
Melis, en Pau Faner, na Josefina Salord, i mai no els han
convocat, mai, en la vida; els van nomenar, açò sí, però reunió
ni una i han passat, bé, dos anys i mig, i nosaltres dèiem que a
l'hora de prendre una decisió tan important com aquesta
almanco aquest consell social assessor, si no l'han desfet,
s'hauria d'haver reunit, igual que el Consell Assessor de
Cultura, igual que les reunions de coordinació amb els consells
insulars, etc., etc. I a part que el Consell Social Assessor,
l'òrgan de coordinació de consells insulars, etc., etc., podrà
incidir... No gestionarà ni un duro, els duros són al consorci i la
política lingüística costa doblers i les decisions es prenen
segons el finançament; aquí hi ha el problema.

Quant al Sr. Simó Gornés, avui matí m'he aixecat prest
perquè he dormit a Palma, i com que quan he arribat aquí
estava tancat el Parlament -és cert que hi havia boira- he
davallat a fer una volta pel Parc de la Mar i he arribat fins al
Consolat de Mar, i li assegur que hi havia més boira en el
Consolat de Mar, tal vegada per la major proximitat a la mar,
tal vegada per la menor altura...; les circumstàncies físiques
geogràfiques, no les conec, però la realitat d'una boira molt més
espessa en el Parc de la Mar, sí, sí. No és una visió tremendista.
Segon punt d'aquesta proposta, segon punt, i la meva explicació
és una explicació raonable i positiva, perquè l'objectiu que té és
aconseguir la major capacitat d'acció d'un òrgan d'aquest tipus
de participació.

Vostè diu que la creació d'aquest consorci format pel
Govern balear i la Universitat és una garantia de futur i de
qualitat; ho he apuntat. Què vol dir?, que si hi participen els
consells insulars, els ajuntaments, les entitats, ja no hi ha
aquesta garantia de futur i de qualitat? Té alguna cosa a dir de
la política lingüística dels ajuntaments o dels consells insulars
o de l'Obra Cultural Balear? És que minvarà la qualitat de
l'acció normalitzadora la presència d'aquestes entitats? Vostè
diu que trobam que és un organisme positiu -jo ja ho he dit-
però no diu que el que trobam negatiu, i per açò feim la
proposta, és la seva composició. Vostè diu que es pot controlar
tant un consorci com el Govern balear; no!, hi ha l'element de
diluir la responsabilitat amb un altre organisme i hi ha l'element
d'un menor control real de les decisions que es prenen, d'una
menor capacitat de seguiment, i açò és cert. I vostè diu que hi
ha un ànim d'obstaculitzar el control...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vaya acabando, Sr. Diputado.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Aquest ànim hi és; nosaltres deim que hi ha un ànim
d'obstaculitzar. Hi és, aquest ànim, hi ha un ànim d'excloure
l'Obra Cultural Balear; sembla que vostè no coneix la
realitat en aquest país nostre: hi ha l'ànim subjectiu, concret,
d'excloure l'Obra Cultural i de marginar-la, i si la poguessin
marginar fins a les quotes lumperitzades ho farien, ho farien;
què no ho sap, vostè, açò?, què no ho coneix?, jo crec que
sí, que ho coneix, jo crec que sí, que ho coneix, i hi ha
aquest objectiu real a part d'altres; aquest objectiu real tal
vegada no faria falta aquesta proposició, es podria haver una
pregunta, el que sigui, perquè hi ha altres qüestions, i la
proposta que presentam nosaltres és una proposta en positiu:
donar la possibilitat de creació. 

Perquè vostè diu: "permet que els consells... -vostè o la
Sra. Joana Aina, no sé qui ho ha dit; em perdonin perquè no
ho he apuntat; ara ho dic de memòria- ...permet que els
consells, els ajuntaments, puguin participar". No és el
mateix que formar part, no és el mateix, és ver?, formar part
d'una cosa que poder col•laborar en una cosa; per tant,
nosaltres deim formar part d'una cosa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputado, por favor, vaya acabando.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Bé, davant la insistència de la presidenta, ho don per
acabat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo Popular tiene
la palabra el Sr. Simó Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hauran de tornar a insistir amb
el primer plantejament meu; jo primer de tot he dit que
havien de separar i saber comprendre que aquest consorci
no és més que un instrument, una eina de gestió, no parlam
d'un abast ampli, de dispersió d'esforços en aquest sentit. 

Per altra banda ha tornat a reiterar el Sr. Portella una
sèrie d'interpretacions subjectives, perquè aquest (...) el
qualificatiu, sobre si coneixem o no coneixem la realitat
d'aquestes terres i, evidentment, com que és un argument ja
bastant reiterat dins aquesta casa estalviaré als diputats la
justificació del nostre coneixement, del Grup Popular, sobre
aquestes qüestions que no deixen de passar de l'anècdota
quant a mostrar-nos els mocador vermell perquè entrem a
matar. Nosaltres reiteram el nostre suport a la iniciativa del
Govern i reiteram el nostre no a aquesta proposició per part
d'Esquerra Unida. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Diputado. 

Pasamos a las votaciones. ¿Se puede votar conjuntamente?
Sra. Joana Aina Vidal, por favor. Sí. Pues entonces, ¿votos a
favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

Sr. Letrado, ¿puede leer el resultado de la votación?

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:

Gracias, Sr. Letrado. Queda rechazada la proposición no de
ley.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias,
Sres. Diputados.
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