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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Reprenem la
sessió plenària.

III.4) Proposició no de llei RGE núm. 2206/00, del Grup
Parlamentari  Mixt, relativa a competicions internacionals de
seleccions esportives de les Illes Balears.

I passam al punt corresponent, que és la proposició no de
llei 2206, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
competicions internacionals de seleccions esportives de les
Illes Balears. En nom del grup presentant, que és el Grup Mixt
Unió Mallorquina, el Sr. Miquel Nadal té la paraula.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. L'Estat
espanyol és un estat plurinacional, efectivament, i les Illes
Balears tenen competència exclusiva en la promoció de l'esport
i la utilització adequada del lleure, d'acord amb l'article 10 del
nostre Estatut d'Autonomia, concretament en l'apartat 10.

A Balears l'esport ha estat i està molt arrelat, sovint ha
tengut un paper de promoció important de les nostres illes, i
prova de tot això és que nombrosos equips i esportistes,
principalment de l'àmbit europeu, fan de Mallorca, Menorca,
Eivissa o Formentera un gran espai esportiu privilegiat per
preparar les més importants cites d'alt nivell, com són uns jocs
olímpics, uns campionats europeus o uns campionats del món.
Aquestes són competicions que amb l'interès creixent del
públic pels grans esdeveniments esportius i la nova dimensió
que els mitjans de comunicació li han ofert, principalment la
televisió, però sense oblidar la premsa escrita, la ràdio i Internet,
han consagrat de fer esport com un dels majors esdeveniments
socials, si no el major, de la segona part del segle XX. A més,
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en una societat que cada vegada més té el lleure com a activitat
emergent, i compta a més amb l'esport com a mirall, on
qualsevol país cerca el prestigi i el reconeixement davant altres.

En aquest sentit, queda fora de tot dubte doncs la
importància que l'esport ha assumit avui en dia i que, com a part
de l'activitat de l'home, i que com a element educatiu de la
societat i la seva transcendència per conscienciar la pertinença
a un mateix marc identitari i augmentar la coneixença de la seva
realitat més enllà del seu marc físic territorial. Noms com en
Guillem Timoner, sis vegades campió del món darrere moto;
Antoni Carmany, el més jove internacional de camp a través;
Josep Amengual, tres vegades campió del món de pesca
submarina; Pepote Ballester, medallista olímp ic a vela; Joan
Llaneres, dues vegades campió del món de ciclisme; Mateu
Canyelles, subcampió del món i campió d'Europa de 1.500
metres a atletisme; Bernat Capó, Antoni Bonet, Miquel Gual,
Andreu Trobat i molts d'altres; o els èxits més recents dels
joves nedadors, atletes, lluitadors i tenistes de les Illes; sense
oblidar la ciclista Margalida Fullana, que ha aconseguit fa dos
dies el seu quart títol mundial a una especialitat com és
mountain bike, i és una de les grans esperances illenques de
medalla d'or per als propers jocs olímpics de Sydney. Tots
aquest personatges, com deia, han fet que a determinats
moments la majoria ens sentíssim orgullosos dels nostres
esportistes, i que aquests triomfs creassin d'alguna manera un
sentiment d'identificació colAlectiva que genera una major
consciència de pertinença comuna a un mateix poble entre els
ciutadans d'aquestes quatre illes.

Per cert, arribat a aquest punt caldria demanar-se el perquè
de les declaracions de la ciclista Margalida Fullana, que diu no
voler saber res de les institucions balears per la seva manca de
suport. És una llàstima que una esportista illenca que ha
obtingut quatre títols mundials, i que per ventura es penjarà
una medalla olímpica, no compti amb una ajuda a la seva alçada
com a esportista, quan la pròpia llei de l'esport dictada en
aquest parlament estableix en el seu article quart que "la
comunitat autònoma, amb la finalitat de garantir plenament
aquest dret, desenvoluparà la política esportiva i tendrà en
compte com a finalitats els principis rectors següents:", i en el
punt 13 afegeix "la promoció i la planificació de la competició
d'alt nivell".

Però bé, tornant al tema objecte d'aquesta exposició, el
nostre àmbit legislatiu, l'article 8.8 de la mateixa llei de l'esport
estableix que correspon a l'administració esportiva del Govern
regular tot el relacionat amb la participació dels equips
d'esportistes que com a representants de la comunitat
autònoma participin a encontres, competicions i altres activitats
en colAlaboració amb les respectives federacions balears; i és
per aquest motiu que Unió Mallorquina ha presentat aquesta
proposició no de llei, perquè es fa necessari que per part del
Govern balear, i segons les competències que li atorga
l'esmentada Llei de l'esport, es promoguin les seleccions
esportives, el seu finançament, i també l'estímul del Govern a les
federacions esportives perquè puguin dur a terme aquesta
tasca de promoure encontres i partits amb altres seleccions
nacionals.

Com a representants de les Illes a cada esport, serà
necessari que les federacions comptin amb equipament,
vestuari, dotació econòmica suficient i adequada per dur a
terme aquesta funció. D'ençà de l'aprovació de la Llei de l'esport
basca a l'any 1998, i de la Llei de seleccions catalanes, i
coincidint aquests dies amb l'Eurocopa de Nacions de futbol,
ha tornat a ser notícia el tema de les seleccions esportives
nacionals, i cal tenir en compte una sèrie d'aspectes que vull
aquí destacar.

L'esport de les Illes té tot el dret de competir en l'àmbit
internacional mitjançant les seleccions nacionals pròpies. En
aquest sentit la Llei 3/95, de 21 de febrer, de l'esport balear,
desplegà el marc jurídic adequat per permetre que les seleccions
esportives nacionals de les Illes tenguin la possibilitat de
competir en categories absolutes amb altres seleccions
esportives autonòmiques de l'Estat o en l'àmbit esportiu
internacional. Aquesta llei de l'esport configura les federacions
esportives com a entitats privades que gaudeixen de
personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per al
compliment dels seus objectius. És a dir, les federacions no
poden tenir cap limitació en el dret d'associació, perquè en un
estat democràtic només es limita aquest dret en dos supòsits:
les associacions secretes i les de caràcter paramilitar, o les que
persegueixin fins il Alegals, supòsits que clarament res tenen a
veure amb les federacions esportives.

La vigent Llei de l'esport balear és sens dubte un bon
instrument per a aconseguir els objectius que persegueix i s'ha
de perseverar en el seu total desplegament. Ara bé, també és
cert que en alguns aspectes ha quedat superat per la realitat
social. En efecte, s'ha produït una creixent pressió social per tal
d'articular processos mitjançant els quals les seleccions
esportives de les Illes puguin competir amb altres seleccions.
Aquest fenomen social es deu essencialment a tres factors: en
primer lloc a l'innegable augment de la conscienciació sobre la
pertinença a un mateix marc identitari per part de la ciutadania
de les Illes. En segon lloc, l'exemple donat per altres comunitats
autònomes que ja han previst mecanismes en aquest sentit, i en
un tercer lloc el fet que són molt nombrosos els contactes amb
diversos àmbits, tant culturals, empresarials, turístics, que les
Illes mantenen amb altres pobles, nacions i estats, de manera
directa, a l'empara de les competències estatutàries.

Per altra banda, en aquest tema de les seleccions ens
movem sempre en l'àmbit del dret privat, és a dir en el cas del
futbol, per exemple, la selecció no ostenta la representació de
l'Estat, sinó que únicament representa el futbol espanyol,
d'acord amb les normes pròpies i privades de cada federació
internacional. Hi ha federacions internacionals que han limitat
el dret d'afiliació només a federacions esportives d'un estat
reconegut per organismes internacionals com és el cas de
l'ONU. En canvi d'altres no tenen limitat aquest dret, i s'hi
poden afiliar federacions pertanyents a un territori o a un estat,
com per exemple són els casos d'Escòcia, de GalAles, de les Illes
Feroe o de Palestina. L'únic àmbit en què actualment i de
moment es reconeixen comitès olímpics d'àmbit estatal, que
també es regulen per dret privat, és el cas del Comitè Olímpic
Internacional, l'anomenat COI, que ha introduït una esmena a la
carta olímpica en què només reconeixia els comitès olímpics
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dels estats. En aquest organisme, però, hi ha comitès com el
Comitè Olímpic Català que solAlicità abans de l'any 1989 la seva
incorporació, i que avui en dia encara no ha estat contestada.

Per tot això, des d'Unió Mallorquina proposam al Parlament
de les Illes que insti les institucions autonòmiques, el Govern
i els consells insulars perquè promoguin la creació de
seleccions esportives, i que participin en el finançament o
patrocini, tant de partits com d'encontres entre aquestes
seleccions i d'altres seleccions nacionals, i així mateix solAlicitam
a les federacions de les Illes de cada esport que coordinin la
confecció de la selecció de les Illes Balears respectiva, i que
duguin endavant les gestions necessàries per a la celebració
d'encontres entre les Illes i altres seleccions nacionals. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal, en nom del Grup Mixt Unió
Mallorquina. Grups que vulguin intervenir? Sr. Portella, en nom
del Grup d'Esquerra Unida i Ecologista té la paraula.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyores diputades i
senyors diputats. He escoltat amb atenció la intervenció del
portaveu del Grup Mixt, en aquest cas d'Unió Mallorquina, en
la defensa d'aquesta proposició no de llei, i he pogut observar
una certa "soltura", no m'ha sortit la paraula catalana, en
aquesta defensa, perquè és un tema que coneix i que supòs que
té interès en aquesta proposició no de llei. Coincidirem en molts
d'aspectes del que ha explicat, en tot cas coincidirem en la
importància de l'esport avui en dia, importància que també ve
donada per l'evolució de l'esport en els darrers 150 anys, des de
l'esport elitista, de les classes altes, dels militars, esport com a
tècnica militar a final del segle XIX, fins a l'esport de les classes
proletàries com era el futbol quan va aparèixer a l'Anglaterra de
la industrialització de principis de segle. De tot allò fins a aquí
n'ha passat molt, i avui l'esport... -no sé si després el Sr. Jaén
Palacios intervendrà, i amb la seva intervenció ens podrà
ampliar l'exposició que fa aquest humil diputat del Grup
d'Esquerra Unida i Ecologista. En tot cas si és així ja l'escoltaré,
però no tenc per què escoltar-lo mentre faig aquesta
intervenció. Gràcies, Sr. President-.

Ha evolucionat molt. Ens trobam avui amb un esport
bàsicament professionalitzat, amb un esport espectacle i amb
un esport que es dirigeix a través de les grans companyies
comercials que tenen el seu negoci sobre el propi fet esportiu,
en torn del fet esportiu. 

Un element antic que no ha canviat és l'esport com a
element simbòlic. L'esport com a element simbòlic sí que no ha
canviat, i els elements simbòlics d'una nacionalitat, d'una nació,
poden ser molts: bandera, himnes, exèrcit, moneda, etcètera.
L'esport lògicament i els mites esportius que substitueixen als
mites polítics, als mites guerrers, als mites heroics d'altres
castes, també són presents avui. Aquest ús de l'esport com a
element simbòlic l'han fet tots, des de les dictadures a les
democràcies, el fan tots. Tenim dins el cap les imatges de les

olimpíades a Berlín, com Hitler i companyia empraven l'esport
com a un element de propaganda, i el disgust que varen tenir
els atletes negres, de color, nord-americans guanyaven als
atletes aris alemanys a les proves de velocitat o de salt de
longitud, o altres proves, i que no podien encobrir aquella
victòria d'una altra raça sobre la seva.

Per tant, l'ús de l'element simbòlic s'ha fet sempre, i s'ha fet
també per les democràcies. Escoltam un periodista espanyol
comentant la victòria de Crivillé a una prova del món i és
esportista espanyol, i si en lloc d'una cadena espanyola és una
cadena catalana, és un esportista català, i així va en tot, qui diu
en Crivillé diu qualsevol nom que pugui tenir (...). De tota
manera en Crivillé corre amb Yamaha, que és una marca
japonesa, tot sigui per completar el panorama.

També veim que quan acaba una prova el primer que fa un
campió, el que ha guanyat, o el segon, i fins i tot el tercer, és
anar i -que qualcú ja ho té preparat, el primer dia va ser
espontani, però ja amb el temps açò està molt preparat- i el de
l'equip té la bandera preparada, i quan acaba i guanya va a la
vorera, i el de la bandera li posa la bandera del seu país, i va a
fer la volta a la pista amb la bandera a damunt. Estic segur, i
mira, ho dic a una tribuna parlamentària, que d'aquí a uns anys
en lloc d'una bandera d'un país segurament serà una bandera
d'alguna marca comercial que li pagarà l'equipament o li pagarà
la promoció esportiva. Açò succeirà així perquè aquesta ha
estat l'evolució de l'esport en els darrers anys.

Però jo crec que és molt important. Tan important és, que
països subdesenvolupats, on es moren de fam, les despeses
importants d'aquest país són en promoció d'atletes i
d'esportistes, i tant és així que a països de l'est despeses en
esports eren tan impressionants com a països molt més
avançats econòmicament o amb més possibilitats. Açò és així
perquè té un element simbòlic molt important. Li assegur que si
retransmetessin aquest plenari per televisió, el nombre
d'espectadors seria inferior als que veuran a partir de les 6, que
ja deuen esperar que arribi l'hora, el partit d'Espanya contra
Noruega, en aquest partit inicial del campionat d'Europa, que
omple pàgines; i li puc assegurar que demà els periòdics de
notícies generals, tant de Balears com d'Espanya, potser duguin
a primera pàgina el resultat del partit de futbol d'avui capvespre,
i no duran a primera pàgina, li assegur, el resultat d'aquesta
proposició no de llei al Parlament de les Illes Balears. En la
majoria dels casos és una cosa que segurament passarà així.

Element simbòlic, país, bandera, etcètera. Per tant, és
important tenir-ho en compte. Ha fet vostè una referència a na
Marga Fullana, que celebr la seva victòria,  lògicament, com a
menorquí estic content, perquè també tenim una menorquina,
na Rut Moll, que moltes vegades ha estat amb ella, que no ha
arribat a mountain bike com ha arribat ella, jo estic segur que
na Rut està contenta de les victòries de na Marga, i nosaltres
també l'hem seguida des de Menorca perquè seguíem na Rut
Moll en la seva trajectòria. I les queixes que he tingut jo,
quedarà en el Diari de sessions, per tant si m'equivoc rectificaré
també públicament. Crec que a na Margarita Fullana li va
prometre l'anterior director general d'Esports, l'anterior Govern
una espècie de Plan Ado a la balear, amb unes beques
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mensuals que mai no es varen fer reals. Per tant, que les queixes
van un poc en direcció a l'anterior Govern i l'anterior Direcció
General d'Esports, que no varen complir una cosa que li havien
promès. Crec que és així la història, per tant jo la dic aquí
perquè quedi també al Diari de sessions i que ho coneguem.
També és cert que, per sort, na Marga crec que ja té el seu futur
esportiu bastant, una mica assegurat, des que va entrar a un
equip professional i avui en dia crec que són dues o tres
corredores a Espanya, femenines, que tenen el futur
professional assegurat, com són na Ione Somarriba, na Doris
Ruano i na Margarita Fullana. Per tant, estam contents per açò
també.

Quant a les seleccions balears, ja existeixen seleccions a les
Illes Balears en categories inferiors, categories fins a l'absoluta,
que competeixen en campionats oficials de diversos esports, i
tenen aquesta realitat. Aquest debat està un poc mediatitzat, jo
crec, i també en la seva intervenció al final s'ha mediatitzat,
perquè no és el mateix el que diu la proposició no de llei que la
seva intervenció final, quan ha comparat tot el procés a
Catalunya, la creació del comitè olímpic català, les
reivindicacions de participació en competicions oficials, de la
FIBA, de la UEFA, del Comitè Olímpic, etcètera, que no és
aquesta proposició no de llei. En podem parlar un dia, però
seria un altre tema, que no és exactament el que Unió
Mallorquina o el Grup Mixt demana en aquesta proposició, i
serà el que jo li contestaré, perquè hi ha aquesta mediatització,
i aquí parlam de seleccions d'Illes Balears per competir, com ara
hi ha seleccions catalanes en categories absolutes, que no
oblidem que seleccions catalanes, que jo només sé que és en
futbol, i bàsquet em sembla qualque vegada. Tal vegada hi ha
altres esports que també hi ha seleccions catalanes, però les
que s'han vist són de futbol i bàsquet, no sé si a rugbi també
n'hi ha hagut o a hoquei també n'hi ha hagut, però, per tant,
està molt limitat a una comunitat autònoma, jo crec que amb un
esperit nacional, per desgràcia, per dissort, molt més fort i
arrelat que el que puguem tenir aquí. I a més li he de dir que
aquestes seleccions catalanes de futbol fan un partit amistós
per nadal, i tampoc no és que tenguin un gran
desenvolupament esportiu i mediàtic. Existeixen, però existeixen
fins a aquest extrem.

Per tant, nosaltres creim que sí, que és oportuna, i hem vist
amb simpatia aquesta proposició no de llei, és oportuna, fer
feina en aquest sentit, fer feina en seleccions absolutes.
Lògicament el primer camp d'acció és amb altres comunitats
autònomes, i un altre camp que també vostès exposen a la seva
proposició és amb altres seleccions nacionals, altres països,
encontres internacionals que es puguin dur a terme, que fins
ara han tengut caràcter amistós. Jo no sé en el futur açò, ni jo
ni ningú sap en el futur açò cap on pot abocar. Per tant,
p reparar les maquinàries cap aquí és correcte. Jo no sé molt bé,
tenc un dubte que jo li he dit abans, fora d'aquesta sala, tenc un
dubte, jo no sé les seleccions balears quin himne emprarien,
perquè una selecció sense himne, jo no n'he vistes. Per tant, és
un interrogant, tal vegada petit, que ens hauríem de plantejar a
l'hora d'avançar en aquesta proposta. Bandera, en tenim, però
himne comú a totes les Illes ho veig més difícil.

I després una altra qüestió, no sé molt bé el paper dels
consells insulars. Jo crec que és una qüestió bàsica del Govern
de les Illes Balears, seleccions de les Illes Balears, incorporar el
paper dels consells insulars en aquest procés; tal vegada vostè
ho explicarà i ho podrem entendre més, però no veig molt bé
aquest procés dels consells insulars, el paper que pinten.

En tot cas, avançar en aquesta proposta vol dir també dotar
esports del Govern de les Illes Balears amb més pressupost.
Amb el pressupost actual d'esports és difícil tirar endavant
aquesta proposta, amb les dificultats que hi ha ja per tirar
endavant propostes més humils. Per tant també açò ha de ser
un compromís del Govern de les Illes Balears, de dotar de més
pressupost la Direcció General d'Esports. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Portella, en nom d'Esquerra Unida i
Ecologista. Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats, membres del Govern. Voldríem entrar a exposar aquí
la postura que pren el nostre grup parlamentari, el PSM-Entesa
Nacionalista, respecte d'aquesta proposició no de llei que ha
presentat el diputat d'Unió Mallorquina i membre del Grup
Parlamentari Mixt sobre competicions internacionals de
seleccions esportives de les Illes Balears. En principi a
nosaltres se'ns ocorre que és una proposta que resulta atraient
des del nostre punt de vista, atraient per les formes i atraient pel
fons. Ens atreu, i per això volem felicitar el diputat d'Unió
Mallorquina i membre del Grup Parlamentari Mixt que ha
presentat aquesta proposició no de llei, el volem felicitar perquè
s'està fent una primera passa que nosaltres creim que pot tenir
en el futur molta més transcendència i importància que la que li
puguem donar ara, en aquests moments. Creim que és atraient
per les formes, perquè es tracta d'una proposició no de llei, és
un recurs parlamentari que tenim, per donar suport a una
iniciativa, una iniciativa que creim nosaltres que pot estar
compartida per amplis sectors de la nostra societat, i esperam
que també estigui compartida per tots els grups parlamentaris
que són presents aquí, en aquesta cambra.

També la trobam atraient pel fons, perquè es tracta d'una
proposició no de llei que afecta un element, com és l'esport, que
nosaltres voldríem que anàs una mica més enllà del que són les
quatre parets d'aquesta cambra parlamentària. Estam parlant
d'una activitat majoritàriament adreçada a gent jove, però no
només a gent jove; d'una activitat que nosaltres creim que és
saludable, però que no només té aspectes sanitaris; d'una
activitat que creim que té aspectes educatius, però a més a més
d'aquests educatius en té d'altres també, i per això consideram
que una proposta d'aquestes característiques ha de merèixer, i
de fet obté, tot el nostre suport. Però hi voldríem fer algunes
observacions. 

Es tracta de fer unes seleccions esportives illenques que
competeixin a nivell internacional. S'ha dit per part del diputat
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representant del Grup d'Esquerra Unida i Ecologista que ja hi ha
seleccions esportives balears, efectivament. Però en allò que
nosaltres posam incidència és en el fet que siguin seleccions
esportives de les Illes Balears que competeixin a nivell
internacional, i això jo crec que li dóna un toc que és nou, que
fins ara ens pensam que no s'ha pogut dur a terme, i que a partir
d'ara s'ha fet la primera passa, torn a repetir, per fer que això
sigui possible. Això, no puc deixar d'alAludir que es fa
precisament en uns dies que són dies d'èxit esportiu per a
representants d'aquestes illes nostres, i jo voldria fer present en
aquests moments, esportistes homes i dones, d'edat infantil
però també d'edat adulta, de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i
de Formentera, que al llarg d'aquests anys, i particularment
aquests dies, estan traient fora del nostre territori el nom, el
record, la imatge, símbols representatius de les Illes Balears, i
això nosaltres ho trobam plenament satisfactori.

Una segona observació que voldríem fer, i per ventura en
això retocaríem una miqueta, si no retocar com a mínim fer algun
suggeriment al diputat d'Unió Mallorquina i membre del Grup
Parlamentari Mixt  que ha fet la proposta, i és que entenem que
no basta competir a nivell internacional per identificar-nos-hi
colAlectivament com a país. Tenim moltes proves, moltíssimes
de vegades no hem tengut competicions a nivell internacional,
aquí o a fora, i que, lluny d'ajudar a identificar-nos
colAlectivament com a país ens fan ser estrany? Estic pensant,
per exemple, en competicions tipus competicions de vela; no sé
fins a quin punt estan contribuint que ens identifiquem com a
país en un tipus de manifestació com aquest. O estic pensant,
per exemple, en altres tipus de competicions allà on, tot i que es
realitzen aquí, tot i que es mantenen amb gent de fora, ens
identificam més amb l'Estat espanyol que no amb les Illes
Balears.

Una tercera observació, i aquesta la creim positiva, des del
nostre grup parlamentari, és que s'està suggerint la participació
d'institucions públiques autonòmiques en els dos nivells,
Govern de les Illes Balears, consells insulars, per fer què? Per
finançar d'una banda, i per l'altra per promoure el fet que es
puguin dur a terme aquestes seleccions esportives. Però a més
a més s'està parlant també d'una implicació de les federacions
esportives, i a nosaltres això ens sembla que és molt valuós i
que val la pena tenir-ho ben present, perquè si ho feim només
des de les institucions públiques correm el perill que això sigui
una cosa estandarditzada, allunyada de la realitat, al marge de
les aspiracions dels vertaders protagonistes de l'esport, i duim
el risc de fracassar en aquest intent.

Una quarta és que ens ha semblat que es parlava, es posava
èmfasi en el contacte amb altres realitats esportives de caire
europeu. Nosaltres creim que a través de l'esport fins i tot
podem anar més enfora, i més trobant-nos aquí, a les Illes
Balears. Des de Mallorca, des de Menorca, des d'Eivissa i des
de Formentera pensam que tenim una bona plataforma per
introduir aquests contactes esportius que vagin més enllà
d'Europa, o si vol més al sud d'Europa, o si vol més a l'oest
d'Europa, o més a l'est, però que tenguem la possibilitat de
practicar aquest tipus de competicions esportives mes enllà
dels límits que ens imposa el fet europeu.

Vull acabar la meva intervenció en nom del Grup
Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista manifestant que
donarem ple suport a aquesta iniciativa que se'ns presen t a ,  i
que a més a més creim que és una passa endavant en el que és
la concepció de l'esport dins les Illes Balears, i el que n'ha de
ser des del nostre punt de vista la pràctica. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. En nom del Grup Socialista té la paraula el Sr.
Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Hacia
finales del siglo XVIII discutían Thomas Jefferson y Georges
Washington acerca de cómo iban a hacer la constitución de los
nacientes Estados Unidos, y discutían en concreto acerca de la
necesidad o conveniencia de que hubiera un senado. Jefferson,
que estaba en aquel momento tomando café, cogió la taza de
café, que, por cierto, estaba muy caliente, y el platillo en la otra
mano, y dejó caer un poco de café de la taza al platillo, y lo
sorbió despacio, y le dijo a Washington: "Ves, Whashington,
para esto sirve el Senado, para no tomarse el café demasiado
caliente, igual que este platillo. Para lo mismo sirve el Senado,
para no tomarse las leyes a veces demasiado calientes". 

Ese platillo de Jefferson, que se ha hecho famoso ya en la
historia, creo que debemos de aplicarlo a esta proposición no
de ley, hemos de verterla poco a poco en el platillo, tomarla
poco a poco, sacar de ella lo que sea posible para que nos haga
el mejor provecho, y el mejor provecho a nuestros deportistas
y a nuestra comunidad autónoma. Lo entenderemos más al final
de mi intervención.

Se dice y se justifica esta proposición no de ley en base a
algunas razones que creo que bien sirven para sustentarla, pero
tampoco son razones de gran contundencia. Se nos habla del
sentimiento de identificación colectiva. Creo que, teniendo en
cuenta que participarían todas estas selecciones en encuentros
puntuales, sin continuidad, resulta difícil la identificación,
porque la identificación se recibiría a través de un campeonato
más o menos continuado, que propiciara una noticia continua
sobre un determinado suceso deportivo, y que permitiera que
ese suceso deportivo y sus intervinientes fueran asimilados por
la población, lo cual es muy difícil que suceda en el ámbito
deportivo tal como está diseñado en la actualidad.

En cuanto al eco internacional, normalmente los encuentros
aislados no lo tienen, y máxime si no corresponden a
competiciones no regulares, si se trata de encuentros
generalmente amistosos.

Por lo que respecta a la promoción de nuestros deportistas,
normalmente los deportistas que forman parte de una selección
nacional son deportistas que ya están promocionados, que no
suelen necesitar ya una promoción, por eso están en el nivel en
el que se encuentran. 
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La realidad es que estas selecciones no suelen suscitar, a
nivel deportivo, un gran interés; esta es la realidad hoy por
hoy, nos guste o no nos guste, con independencia de algunos
sucesos puntuales que podemos ver el algunos países, en
algún país, en concreto, de Europa.

Pondré un ejemplo. Actualmente existe un torneo
patrocinado por la UEFA, que se trata de una corporación
importante a nivel del deporte del fútbol, que es de carácter
regular y que enfrenta a lo que ellos llaman regiones de Europa,
que viene a ser comunidades autónomas, y que se juega con
jugadores, en nuestro caso, en el caso de las Baleares, -se ha
estado jugando hace poco más de un mes, aproximadamente-
con jugadores de tercera división de nuestra comunidad
autónoma. Creo que para muchos de todos los que están aquí
en esta sala probablemente será la primera noticia de que existe
ese campeonato. Con ello redondeo la prueba del nueve de que
es difícil que tengan un elevado grado de interés. Lo que da el
grado de interés a una competición deportiva normalmente
suele ser la competitividad de la misma; todos conocemos que
incluso un mismo partido de fútbol jugado entre dos grandes
equipos no es lo mismo si es un amistoso de verano que si es
un partido de competición en el que se deciden puntos, etc. La
competitividad es lo que suele dar el interés a las exhibiciones
deportivas.

Ahora, esta proposición no de ley puede repercutir en ese
tipo de partidos de fútbol, y eso es en lo que más me voy a
centrar puesto que es quizá lo que más llamativo resulta, sin
que ello signifique un menosprecio hacia otros deportes en los
que tenemos, sin duda, muchos más éxitos en nuestra
comunidad autónoma. Puede repercutir, ya digo, en aquellos
partidos de fútbol que suelen jugar selecciones autonómicas de
carácter absoluto aprovechando el parón navideño de la liga de
fútbol profesional, porque es prácticamente la única fecha que
queda libre a unos jugadores que hacen 60, 70 y 80 partidos en
un año. Es muy difícil pensar en generar otra competición de
carácter nacional, cuando menos en ese deporte, que es un
deporte, quizá, emblemático, es muy difícil tal como está
planteado en la actualidad. 

Esta situación, hacer un partido de fútbol una vez al año,
normalmente en las fechas navideñas, funciona, y de hecho
funciona en aquellas comunidades autónomas, curiosamente,
que disponen de una televisión que se hace cargo de los
gastos y que repercute en sus ingresos publicitarios esos
gastos. Un partido de esas características puede tener un coste
aproximadamente de unos 23, 24 millones si quien interviene es
la selección de Lituania, por ejemplo, como fue el caso que
sucedió en Andalucía recientemente, y un coste superior a los
40 millones si interviene una selección de primera categoría, de
primera categoría llamémosla especial, como una primera
selección de Brasil o cualquier otro país de estas
características. Entonces, cargar ese coste, que me estoy
refiriendo solamente al caso del fútbol, luego hay unas 60 o 70
federaciones más, cargar ese coste sobre las arcas autonómicas
y los consells insulares sin ayuda de una televisión que
pudiera, a su vez, rentabilizar el apoyo a través de publicidad,
supone un problema grave si ese dinero se detrae de otras
dedicaciones deportivas. 

Dicho con otras palabras, asumir el coste, por ejemplo, de
desplazamiento y contratación de una selección extranjera, en
el caso del fútbol, en concreto, y estoy hablando de una única
federación, en detrimento de invertir ese dinero directamente en
los deportistas de nuestras islas, que tan necesitados van, no
parece que pueda ser muy prudente, dentro del ámbito
deportivo; otra cuestión es que tratemos este tema dentro de
un ámbito que podemos llamar político, más que deportivo,
haciendo que esto, más que un partido de fútbol, sea un fiesta
-digámoslo así- una fiesta nacional o de un ámbito distinto a lo
que es puramente el carácter deportivo, dándole una
trascendencia superior, eso sí, pero dentro de lo que es el
ámbito deportivo sería problemático que hubiera una serie de
encuentros con selecciones extranjeras que suponen un coste
elevadísimo y que ese coste elevadísimo se tuviera que
soportar, ya digo, por ese erario público que a veces va tan
justo para algunos temas deportivos en detrimento de una
inversión en los deportistas locales, de una inversión más
directa en los deportistas locales.

Así pues, siempre dentro de esta recomendación genérica
de prudencia, de prudencia en el gasto y de buscar la mejor
rentabilidad de los medios, siempre escasos, que se dedican al
deporte, es dentro de la cual nuestro grupo daría apoyo a esta
proposición no de ley. Tenemos interés y nos gustaría, pues,
que efectivamente se hicieran partidos de selecciones no sólo
de fútbol sino de otros deportes que también tienen, ya digo,
tanta o más repercusión, por lo menos los éxitos de nuestros
deportistas a nivel internacional y a nivel mundial, pero, ya
digo, siempre que eso no significara perjudicar las actuales
inversiones en la formación y en la práctica del deporte de
nuestros deportistas.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez en nom del Grup Socialista. El Sr.
Pastor, en nom del Grup Popular, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores, senyors diputats, Molt
Hble. President, jo crec que avui és un dia important per als
esportistes d’aquesta comunitat autònoma, i jo crec que
després dels debats que hem mantingut avui matí, debats prou
interessants, no ve malament que en un to més relaxat puguem
dur un debat que també importa als ciutadans i a les ciutadanes
d’aquesta comunitat autònoma.

En primer lloc els diré que nosaltres volem manifestar el
nostre vot favorable a aquesta proposició no de llei presentada
per Unió Mallorquina, malgrat, Sr. Nadal, del fet que no
estiguem en total acord amb el que és l’exposició de motius,
però que estam segurs que després, si així ho podem fer,
arribarem a un acord.

Li he de dir que aquesta exposició de motius que ve
reflectida en el text  no s’assembla gens a la intervenció que
vostè ha fet, perquè en aquesta exposició de motius tan sols
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dediquen dues línies, dues breus línies, al que fa l’efecte de
l’esport. Totes les altres línies van referides a temes socials o
a temes polítics, que no són manco importants per allò que
volem aconseguir amb aquesta proposició no de llei, perquè no
només els objectius que volem dur endavant o que volem
aconseguir són esportius, sinó que també tenen un caire polític
i un caire social. 

Vostè ha fet part d’aquesta història, nosaltres tenim una
història esportiva jo crec que molt important, esportistes com
ja vostè ha anomenat: Gomis, Timoner, Miquel Àngel Nadal, la
recent campiona del món Marga Fullana, Fernando Rita, Borrás,
Asier Fernández, Vázquez, i un llarg, molt llarg, exemple
d’esportistes de les nostres illes que durant molts d’anys han
duit el nom de les Illes Balears i han fet que es passejàs arreu de
tot el món i d’una manera molt digna. Tots ens hem sentit molt
orgullosos quan l’altre dia vèiem que na Marga Fullana entrava
a la meta amb una bandera de la nostra comunitat, a part d’una
bandera espanyola, i que d’aquesta manera ens la sentíem com
a nostra; també hem estat molt orgullosos quan el nostre
esportista, quan el nostre company Miquel Àngel Nadal jugava
un partit a un mundial i el coneixien com el manacorí o com el
mallorquí. Totes aquestes coses fan que la nostra comunitat,
que la nostra identitat balear surti fora de les nostres fronteres
i d’una manera o altra tengui un reconeixement en aquest
aspecte, l’aspecte esportiu.

Aquesta iniciativa per a nosaltres té dos caires molt positius
però també ben diferencials. Un és purament esportiu; jo crec
que hauria de ser el més important, en el qual jo crec que estam
tots d’acord que no és altre que fer avançar la projecció
internacional dels nostres esportistes. L’esport balear s’ha de
conèixer i s’ha de fer veure arreu del món, afavorir i projectar els
nostres esportistes ajudant-los a combatre també el fet insular.
Quan parlam d’insularitat moltes vegades ens limitam a fer-ho
en termes econòmics, en termes purament econòmics, però els
temes esportius també pateixen aquestes mancances o aquests
fets diferencials. Els nostres artistes, els nostres grups de
teatre, també pateixen d’alguna manera que, quan es volen
mostrar o quan volen arribar al que és l’alt nivell o l’alta
competició, tenen unes traves que el fet de la insularitat els
posa enmig. 

No és el mateix per a un esportista de Madrid, de Barcelona
o de qualsevol altra comunitat agafar un cotxe cada setmana i
poder anar a una competició d’atletisme, a una competició de
tennis, a una altra comunitat o a un altre poble on es fan
competicions d’alt nivell. Els nostres esportistes pateixen d’una
manera molt greu aquest fet diferencial i el fet de la insularitat;
per tant jo crec que aquesta mesura podria ajudar a aquells
esportistes que d’alguna manera volen arribar i es volen dedicar
a l’esport d’elit, donar-se a conèixer a altres comunitats
autònomes i també a altres països perquè d’alguna manera
puguin arribar a complir els seus objectius d’arribar a l’esport
d’elit.

També millorar i reforçar el sentiment de ciutadans de les
Illes Balears pot ser una manera important, fer-ho a través de
l’esport. Suposam que aquest és un dels objectius d’Unió
Mallorquina, ja que fa molt poc temps, quan es parlava de la

Llei dels consells insulars, va arribar a dir vostè que aquest
sentiment no existia, que els ciutadans i les ciutadanes de les
Illes Balears no tenien aquest sentiment. Nosaltres pensam que
sí i que l’esport el pot millorar i el pot accentuar. Jo crec que
reconèixer avui que l’esport és un fenomen social que
difícilment es pugui igualar jo crec que no és descobrir res; jo
crec que quan tots estam davant un televisor i podem veure
competicions internacionals a nivell d’un mundial de futbol, a
nivell d’unes olimpíades o d’una universíada, tots ens sentim
identificats del color que sigui possible, del partit que sigui, un
o altre, sigui nacionalista o no, també tots ens sentim
orgullosos dels nostres esportistes que llueixen la camiseta
nacional, i jo crec que podríem dur això a aquesta comunitat
autònoma i fer que aquest sentiment també es veiés reforçat
amb aquestes competicions esportives.

Els he de dir també que avui jo crec que ha de quedar molt
clar que amb l’aprovació d’aquesta proposició no de llei no
queden constituïdes les seleccions esportives, que això és un
manifest d’intencions que no resol el problema de fons de les
seleccions esportives autonòmiques. Imaginam que s’ha
presentat com a proposició no de llei després de veure els
resultats de la llei autonòmica catalana i de la basca, que tenen
moltíssimes dificultats per aplicar-se. Nosaltres amb aquestes
mesures no podem oblidar la legislació estatal ni la
reglamentació del sector esportiu, la de les federacions i la dels
organismes estatals i internacionals. El nostre partit sempre
s’ha manifestat a favor de la creació d’aquestes seleccions
autonòmiques, sempre en competicions no oficial, en les
competicions que els permeti la legislació, i jo crec que avui és
una passa important però no tot està fet, jo crec que ens
queden moltes passes a seguir i, sobretot, molts de temes per
aclarir. 

Jo crec que avui allò que sí feim és començar un camí que a
través de l’esport pot unir un sentiment, però que el que mai no
ha de fer és desunir.

L’esport d’elit ha de ser tractat com a tal. Si volem que els
nostres esportistes tenguin un nivell important, un bon nivell,
necessitam que també tenguin un plus. Durant aquests mesos
hi ha hagut una discussió entre totes les institucions per tal de
veure qui havia de donar suport els nostres equips d’elit, en
aquest cas del bàsquet, que sembla que avui a la fi el nostre
president, el Molt Hble. Sr. Antich, sembla que, segons diu la
premsa, podria haver trobat una solució. Els he de dir que
nosaltres és el que venim perseguint des de fa estona;
consideram que l’esport d’elit ha de tenir un tracte especial, no
sabem exactament on, no sabem si quan es facin els traspassos
de les competències en matèria d’esport també es transferiran
a Presidència, perquè pareix que en aquesta comunitat és qui
arregla els problemes de l’esport.

Jo, president, per acabar m’agradaria fer un prec al Sr. Nadal.
No s’ho prengui malament, és simplement que en el cas
hipotètic que alguna institució el dia de demà decidís redactar
un vídeo amb allò aconseguit pels nostres esportistes durant
aquests anys, ens agradaria que no ho capitalitzassin, que no
només sortís el nostre president del Parlament, el Sr. Morales,
amb la torxa olímpica, sinó que fos un vídeo que tengués en
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compte que tots els partits, avui, d’aquest arc parlamentari
donaran suport a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor en nom del Grup Popular. Sr.
Nadal, vol intervenir per contradiccions?

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair les
intervencions dels grups parlamentaris, d’Esquerra Unida i
Ecologista, del PSM i del Partit Popular pel seu suport i agrair
els suggeriments del portaveu del Partit Socialista i, tret que jo
no ho hagi entès, lamentar la seva falta de suport a la nostra
proposició no de llei.

Voldria dir al Sr. Portella que és vera que l’esport és un
símbol i és un element simbòlic molt important; és vera que s’ha
de menester invertir molt més en el tema esportiu i que s’han de
dedicar més doblers a les federacions, i jo esper que amb les
transferències es doti d’un sistema pel qual tothom sàpiga a
què atenir-se i que tengui finançació a bastament perquè els
que siguin responsables, sigui el Govern o sigui el consell,
d’allò que sigui responsable el Govern ho faci, i d’allò que sigui
responsable el consell ho faci.

Jo vull dir al Sr. Portella que en un moment determinat va
tenir una intervenció en aquesta tribuna en què parlava del
Camí de Cavalls i parlava amb emoció del que ell sentia en
recordar determinats temes que havien passat a la seva vida. Jo
li vull dir que he estat president d’una federació i que un dels
moments més emocionants de la meva vida va ser veure que un
grup de nins i nines d’Eivissa, de Formentera, perquè n’hi havia
una, de Menorca i de Mallorca, aconseguiren quedar segons en
un campionat d’Espanya d’atletisme i allò que unia, el símbol
que representava per a tots ells, jo li puc assegurar que almanco
per a mi va ser una de les coses més emocionants, i allò que em
va saber greu en aquell moment és no tenir ni tan sols una
bandera de la comunitat autònoma per poder-la mostrar, ni un
himne que pogués sonar quan haguessin de pujar al pòdium,
p erò nosaltres anirem pas a pas, i aquesta proposició no de llei
simplement vol ser un primer pas. Ens agradaria ser més
ambiciosos, com proposa el Sr. Buele, però per intentar tenir un
suport ampli en aquesta cambra hem d’adaptar-nos i hem
d’intentar cercar el consens, i a vegades els objectius han de
quedar com a objectius per assolir després d’un determinat
temps.

Agraesc les aportacions del Sr. Diéguez i també agraesc
l’aportació del Sr. Pastor. Quan he anomenat els esportistes
segur que n’he deixat més del triple dels que he anomenat;
simplement volia ser un recordatori dels que hi havia. Són un
símbol d’identitat i aquest sentiment d’illes a mi m’agradaria
que existís i m’agradaria que es donàs i que fos un sentiment
més estès, però avui per avui amb proposicions com aquestes
crec que podem aconseguir que es doni aquest sentiment per

part dels ciutadans, i que aquest símbol serveixi per identificar
i per crear llaços d’unió entre les distintes persones.

També voldria dir al Sr. Pastor que és possible que en el
futur nosaltres presentem proposicions de llei sobre el tema de
la Llei de l’esport, i que les lleis catalana i basca, només s’ha
suspès un incís que diu: “La federación vasca de cada
modalidad deportiva será la única representante del deporte
federado vasco en el ámbito estatal e internacional”. La resta
de la llei basca i la llei catalana continuen actualment en vigor
i s’apliquen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal en nom del Grup Mixt, Unió
Mallorquina.

Substanciat el debat, he entès del seu decurs i deman als
senyors diputats i a les senyores diputades si es pot entendre
aprovada per unanimitat aquesta proposició no de llei. Si?

Idò queda aprovada per unanimitat la proposició no de llei
2206, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
competicions internacionals de seleccions esportives a les Illes
Balears.

III.5) Proposició no de llei RGE núm. 2384/00, del Grup
Parlamentari  Popular, relativa a campanya de sensibilització
per evitar actituds xenòfobes o racistes.

Passam a la següent proposició no de llei, 2384, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relat iva a campanya de
sensibilització per evitar actituds xenòfobes i racistes. En nom
del Grup Popular el Sr. Font té la paraula per defensar la
proposició.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, membres
del Govern, Sr. President, el Partit Popular presenta aquesta
proposició no de llei de sensibilització per evitar actituds
xenòfobes i racistes en un moment en què crec que és important
que totes les institucions, i aquí mateix el Parlament, tenguem
consciència i facem alguna cosa més per la situació actual que
vivim a les Balears.

Creim, primer de tot, que el fenomen de l’immigració és una
responsabilitat de tots sense exclusions, i no es pot veure la
immigració com un problema, i moltes vegades, quan parlam,
desgraciadament donam aquesta sensació. Els immigrants són
persones que, com nosaltres mateixos quan arribam a un altre
país, els agrada conèixer aquell país, saber d’ell, però amb una
diferència molt important, que nosaltres, els ciutadans de
Balears, normalment anam a un altre país de vacances; ells
vénen aquí la major part per fugir de la misèria, fugir de la fam
i mirar d’aconseguir alguna cosa millor per als seus, fins i tot
amb l’intent al llarg dels mesos o dels anys de reagrupar la seva
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família per poder viure vora ells, el mateix que nosaltres, d’una
forma senzilla i normal, feim.

Els immigrants que conec i els que no conec tenen
dificultats de permisos de treball, d’habitatge, d’educació dels
seus fills, de situacions sanitàries, però també han de lluitar
amb dificultats tan importants com aquestes que fan encara
molt més difícil la normalització de tots dins la nostra societat,
i d’aquestes és per allà on va aquesta proposició no de llei.
Quines són? Idò dues: les actituds xenòfobes o racistes i la
falta d’informació perquè ens puguin conèixer ells a nosaltres
i nosaltres a ells: costums, religió, festes, cultura, hàbits..., i en
el Partit Popular creim que el futur de la societat balear passa
per acceptar des de la més absoluta normalitat la convivència
entre cultures distintes però no distants, diferents religions i
models de vida fonamentats en uns criteris i en uns valors
totalment diferents als nostres, o els nostres diferents als seus.
Per això la tolerància, el respecte a la pluralitat i a la diversitat
seran, per tant, els pilars de la convivència harmònica en el si
de la nostra societat.

Dic tolerància però sense ambigüitats ni exclusions
disfressades. Hi ha molta gent que s’omple la boca de
tolerància, però realment el que fa és disfressar aquesta
tolerància. Deim respecte des de la igualtat de tots els ciutadans
davant la Llei, l’únic criteri vàlid dins un estat de dret. I deim
diversitat perquè la més perillosa amenaça per una societat
lliure és la temptació de tancar-se dins ella mateixa, en un
búnquer on la llibertat s’ofega per manca d’oxigen.

Per tot això, els poders públics estam obligats a vetllar
perquè aquest clima de tolerància, pluralitat i respecte
s’estengui a tots els àmbits de la societat sense fer deixadesa
del deure màxim que tenen les institucions, que és la tutela
efectiva per tal que aquests principis no es facin malbé sota la
pressió de la intolerància, la xenofòbia, el racisme o la
discriminació del que és diferent, que també n’hi ha molta:
“Aquest és diferent de jo”.

Per tot això presentam aquesta proposició no de llei instant
el Govern en tres qüestions. Primer, que el Govern de les Illes
Balears realitzi campanyes de sensibilització per evitar actituds
xenòfobes o racistes per afavorir el coneixement i respecte a la
diversitat cultural entre els immigrants i la societat balear i
viceversa. Segon, instam el Govern a crear un corrent
informatiu, a donar la informació suficient entre els immigrants
i la societat balear i viceversa. I, tercer, instam el Govern a
fomentar i a divulgar entre els immigrants, veïns o residents a
la comunitat autònoma, el coneixement de la llengua, la cultura,
la història, les festes, els costums i les tradicions de les Illes
Balears. Creim que d’aquesta forma l’acció del Govern abastaria
dues direccions: la primera, automàticament estaria potenciant
la tolerància, i l’altra combatria les actituds basades en
l’exclusió, per tal que la societat balear del futur sigui un
exemple de tolerància i de convivència entre tots els ciutadans,
sigui quin sigui el origen.

Per això presentam aquesta moció, perquè segurament tots
els diputats i les diputades que som aquí dins som
responsables del que siguem capaços de transmetre als nostres

fills i que no creixin amb la desafortunada sensació que potser
son pare o sa mare en privat diu una cosa i en públic en fa una
altra. 

Moltíssimes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Font. ¿Grupos que deseen fijar la posición? Por
Izquierda Unida i Ecologista tiene la palabra el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Esper que per part dels serveis de la casa siguin tolerants
amb el meu baix to de veu, perquè em diuen que mai no em
poden enregistrar correctament per després transcriure les
intervencions, perquè com ha dit el Sr. Jaume Font, amb el
nostre comportament davant l’altre no és només davant l’altre
que ve d’un altre país, el comportament davant l’altre és també
davant l’altre que té els nostres mateixos llinatges, que no és
només una qüestió de tolerància la que hem de mantenir davant
una persona forània, que ve a viure, per fer feina, a les Balears,
a Menorca, a Mallorca i a Eivissa, sinó que moltes vegades
aquesta actitud ha de ser una actitud també amb els nostres
veïns, amb els quals es donen moltes vegades les mateixes
actituds d’intolerància o hipocresia, i ho hem vist en aquest
parlament també en moltes ocasions, que es donen a les
crítiques del Sr. Font davant gent de fora.

(Remor de veus)

Votarem a favor d’aquesta proposició no de llei que
presenta el Grup Popular, i si em permet el Grup Popular...
Senyores diputades, senyors diputats, bona tarda, si em deixen
continuar, en aquesta sessió vespertina ara ha arribat l’hora de
completes i em deixin intervenir, per favor.

Si li sembla bé, Sr. Portaveu del Grup Popular, li faré esment
de l’esborrany del Pla integral d’atenció a la immigració de les
Illes Balears que el Govern va presentar el dia 20 de març, dos
mesos abans d’aquesta proposició no de llei del Partit Popular,
va presentar dia 20 de març al fòrum per a la immigració, que
també és una institució constituïda recentment. Després podem
valorar el que han fet diversos governs i quina és la capacitat
d’acció del govern actual en matèria d’immigració, no per
comparar, ni molt manco, però si es dóna l’oportunitat en
podem parlar; jo no ho trauré però sí que li faré esment d’aquest
esborrany i d’algunes de les propostes, accions i mesures que
preveu.

En l’àrea de drets i llibertats democràtiques l’objectiu
general primer és garantir l’exercici dels drets i de les llibertats
democràtiques dels immigrants establint les accions adients.
L’objectiu específic 1.2 és donar suport a les campanyes
organitzades pels organismes implicats en matèria d’immigració
que tenguin com a objectiu la sensibilització de la població en
general i la prevenció del racisme i la xenofòbia. Acció 1.2.1,
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creació d’una línia de finançament per a campanyes de
sensibilització i prevenció del racisme i la xenofòbia. Acció
1.2.2, organització de conferències, colAloquis, debats, trobades,
etc., en què participin membres de la societat receptora i de les
diferents associacions d’immigrants per tal que es pugui donar
l’acceptació mitjançant el coneixement. 

Objectiu específic 1.4: Promoure les vies jurídiques adients
per tal que les persones i grups de persones immigrants puguin
fer valer els seus drets i les garanties constitucionals davant
d’actituds racistes i xenòfobes. Acció 1.4.1 corresponent a
aquest objectiu específic 1.4, establiment d’un servei de suport
jurídic per les víctimes d’agressions i discriminacions de
caràcter ètnic a les oficines d’ajuda a les víctimes del delicte
amb coordinació amb les oficines d’informació i les
associacions d’immigrants per tal de fer valer els seus drets
fonamentals com a ciutadans.

Objectiu específic 4.2: Ampliar, consolidar i crear nous
programes i serveis de suport tècnic especialitzar a la xarxa
d’atenció primària municipal. Acció 4.2.3, que correspon a
l’objectiu específic 4.2, organització de projectes d’intercanvis
culturals que facilitin la integració social de la dona per tal de
promoure el coneixement mutu i els valors de les societats
emissores i la societat de les Illes Balears.

Dins l’àrea de cultura i convivència, objectiu general 11:
Promoure la integració social, cultural i lingüística dels
immigrants i la creació d’espais de trobada intercultural.
Objectiu específic 11.1: Afavorir el coneixement i el respecte a
la diversitat cultural entre els immigrants i la societat balear i
viceversa. Acció 11.1.1, promoció de campanyes de
sensibilització adreçades a la població balear per tal d’evitar
actituds xenòfobes o racistes. Acció 11.1.2, organització de
jornades d’informació sobre característiques socioculturals de
la població immigrant que viu a la nostra comunitat adreçades
a professionals del sistema sanitari, social, educatiu, cossos de
seguretat i de l’Administració perquè tenguin una formació
adient per tal d’atendre la diversitat social i cultural dels
immigrants. Acció 11.1.3, recolzament d’iniciatives adreçades al
coneixement de les Illes Balears mitjançant eixides culturals,
recorreguts pels centres històrics de les Illes, introducció a la
cultura balear, classes de cuina i altres. Acció 11.1.4, promoció
d’actuacions adreçades a les associacions de veïns per tal de
crear postures obertes a acceptació dels immigrants dins el
teixit social. Acció 11.1.5, promoció de convenis de
colAlaboració entre les associacions d’immigrants i
l’Administració per tal d’oferir seminaris de llengua i cultura
dels diferents països emissors de població immigrant. Acció
11.1.6, potenciació dins el marc de les festes de la comunitat
autònoma espais de trobada i difusió de la interculturalitat. 

Objectiu específic 11.2, fomentar l’associacionisme i la
participació dels immigrants. Acció 11.2.1, provisió a les
associacions d’espais de reunió i recursos per al seu
funcionament. Acció 11.2.2, accés de tota la població immigrant
a la xarxa de recursos sobre associacionisme, participació i
lleure de tota la comunitat autònoma de les Illes Balears. Acció
11.2.3, promoció de la inclusió dels joves immigrants dins els
programes de temps lliure que es duen a terme a la comunitat

autònoma. Acció 11.2.4, creació d’una línia de suport econòmic
a les associacions d’immigrants per a la realització de projectes
potenciadors de la multiculturalitat...

Bé, podríem seguir una estona més. Jo li vull fer veure que
aquest projecte esborrany es va presentar al fòrum de la
immigració, està en discussió, i està a punt de presentar-se a
aquest parlament, a punt de fer-se per part de les Illes Balears.
Li vull fer veure que estam contents que anem en aquesta línia
de feina, que és la línia de feina que també més senzillament
proposa la proposició no de llei. Per tant, hi ha la voluntat, i
crec que de tots els grups hi ha la voluntat que aquesta política
sigui una política de consens, que tots els grups polítics hi
participin, i en virtut d’aquesta idea de consens el nostre grup
donarà suport a la proposició no de llei que presenta el Grup
Parlamentari Popular, i esperam que també, atenent a les seves
paraules i a l’esperit de les seves paraules, que per part del
Grup Parlamentari Popular ens ajudarà per evitar la modificació
de la Llei d’estrangeria que prepara la majoria absoluta del PP
al Parlament de l’Estat espanyol. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Portella. Tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista, Sr. Buele. Por favor, Sr.
Jaén, deje intervenir tranquilamente al diputado que tiene la
palabra.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats, membres del Govern. Quan els companys del meu
grup parlamentari, del PSM-Entesa Nacionalista em varen
proposar per pujar a la tribuna, aquí damunt, vaig pensar i vaig
creure que era un tema una mica delicat per a mi, sobretot si
pujava a defensar aquesta proposició no de llei del Grup
Parlamentari Popular el diputat que ha pujat a aquesta tribuna
moltes de vegades a defensar gairebé com si fos de manera
exclusiva el que són els pagesos de Mallorca. I ha estat així,
justament, ha pujat a defensar aquesta proposició no de llei del
Grup Parlamentari Popular el diputat que hem escoltat.

Jo, amb tot el respecte que em mereix el Grup Parlamentari
Popular, tots i cadascun dels diputats i diputades, i
p articularment amb tot el respecte que em mereix el Sr. Jaume
Font, jo voldria dir que em pareix que és molt delicat haver
presentat aquesta proposició no de llei pel que diré. No perquè
no tenguin dret a fer-ho, no perquè no estiguin en la
possibilitat de presentar-ho, sinó perquè per ventura haurien
d’haver intentat fer una passa més i en lloc d’atribuir-se la
presentació d’una proposició no de llei d’aquestes
característiques, com que té el suport de la resta de grups
parlamentaris, hagués pogut ser per ventura una proposta
conjunta. No crec que hi hagi cap article que s’oposi a això. I
explicaré per què: Vostès estan proposant que apostem per un
nou model on els valors de la societat i la tolerància han de ser
els fonaments d’una nova concepció del món, -a l’exposició de
motius, entre d’altres coses- i nosaltres hi estam totalment
d’acord. Vostès al títol presenten que es faci una campanya de
sensibilització per evitar actituds xenòfobes o racistes, i
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nosaltres també estam totalment d’acord amb això. Vostès
creuen que s’ha de consolidar un nou model de convivència,
evitant els tractes vexatoris, i també hi estam d’acord, totalment
d’acord, i quan vostès ens fan prendre aquests tres acords
relat ius a aquesta proposició no de llei, nosaltres li hem de dir
que estam d’acord en tots tres punts, perquè ens sembla que
aquest Parlament de les Illes Balears ha de fer aquesta tasca
d’estimular i promoure un nou model de societat, un nou model
de convivència, i posar tots els mitjans perquè s’evitin actituds
xenòfobes o racistes.

Dit això, nosaltres el que voldríem evitar és que això fos
només paraules escrites, debatudes, parlades, i que això quedàs
només damunt d’uns papers, damunt d’un Diari de sessions,  i
no transcendís aquesta cambra parlamentària. Jo sé que vostès
tenen la intenció que això transcendeixi aquesta cambra
parlamentària, i passi de ser paraula buida a ser fets concrets,
constatables a la pràctica. Però ja que vostès han tret tres
acords, jo ara els voldria treure també, perquè em sembla que
valdria la pena com a mínim saber-ho abans d’aixecar-nos per
votar a favor d’aquestes proposicions, a nosaltres ens
agradaria molt saber concretament què és el que pensa, ja que
ha presentat aquesta proposició no de llei el Grup Parlamentari
Popular, què és el que pensa, i el que pensa fer el Grup
Parlamentari Popular davant casos que vagin contra això, que
hagin anat contra això, davant casos concrets d’immobiliàries
que posen rebuts allà on diuen “clients nostres, negres i
gitanos no”, què pensa i què pensa fer el Grup Parlamentari
Popular. Jo els puc dir el que jo vaig fer. Com a diputat del
Parlament de les Illes Balears, moreno de pell, negre
d’ascendència, i gitano de cor, rebuig públicament aquesta
discriminació que està fent aquesta empresa respecte d’unes
determinades persones. I a mi m’agradaria que això transcendís.
M’agradaria que quan nosaltres aprovam una campanya de
sensibilització per evitar actituds xenòfobes o racistes
contribuíssim a evitar-les.

Respecte del segon punt, m’agradaria molt també saber què
pensa i què pensa fer el Grup Parlamentari Popular quan està
governant determinats municipis amb el suport dels regidors
que es declaren clarament racistes, que es declaren clarament
antimallorquins, que es declaren clarament anticatalans, que es
declaren clarament contra el que no sia espanyol. M’agradaria
molt saber què pensa, i què pensa fer el Grup Parlamentari
Popular quan governa a determinats ajuntaments, allà on, des
de la nostra perspectiva almanco, sí que hi ha actituds
xenòfobes o racistes.

I respecte del tercer punt, clar, el Grup Parlamentari Popular
vol que s’insti el Govern a fomentar i divulgar entre els
immigrants, veïns i/o residents a la CAIB, se suposa
immigrants, perquè diu “els immigrants, veïns i/o residents a la
CAIB” el coneixement de la llengua, la cultura, la història, les
festes, els costums i tradicions de les Illes Balears. Quina és la
llengua pròpia de les Illes Balears? Des del moment que la
llengua catalana és la llengua pròpia de les Illes Balears, què
p ensa fer el Grup Parlamentari Popular, quan es trobi amb tot
aquest embalum anti llengua catalana, que no protegeix la
llengua catalana, que no només no la protegeix i no l’usa, que
la combat. Aleshores des del nostre punt de vista, tot i que no

tenim resposta al que ens ha dit o al que ens pugui dir el Grup
Parlamentari Popular, repetim, donam suport a aquesta
proposició no de llei, però ens agradaria que abans de donar
suport a aquesta proposició no de llei que conté tres acords,
ens poguessin contestar aquests tres assumptes. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Per
explicar quin és el punt de vista o l’opinió que té el Grup
Socialista davant la proposició no de llei presentada, val la
pena primer de tot fer una aproximació no tant d’Alícia en el
país de les meravelles, i ser més atracada a la realitat, o almanco
al coneixement, o sense oblidar els coneixements d’història que
ens pertoca a tots no oblidar. Ja sabem que la raça humana és
un animal de memòria feble, però quan es tracta de discutir
sobre situacions socials i econòmiques dels que tenen més i els
que tenen menys, convé no oblidar quina ha estat la història
d’Europa, no només de les Illes Balears, sinó d’Europa, perquè
hem de reconèixer que nosaltres som fills d’una terra de
mestissatges, nosaltres com fills de diferents etapes de gent
que ha vingut a colonitzar no aquesta terra sinó diferents terres,
tradicionalment, i cal recordar que en els anys 50 es va produir
l’emigració de dos milions d’espanyols que feien feina arreu
dels països d’Europa, i que varen participar fortament en la
reconstrucció d’aquesta part del món que avui diuen que és allà
on es viu millor.

Però el temps va passar, Europa va ressuscitar, i Europa,
que clàssicament havia estat una terra d’emigració -recordem
que en poc menys de cent anys, damunt la revolució industrial
vàrem produir 60 milions d’emigrants cap a Amèrica tots els
països europeus- quan es produeix la recuperació de l’empenta
econòmica d’Europa, Europa es converteix en una terra
d’immigració, a partir dels anys 60. Europa s’ha construït baix
el principi de lliure circulació de persones, però mentre que es
construïa progressivament un espai de llibertat interior per als
residents, les fronteres tornen infranquejables, per als
europeus, podem circular d’un cap a l’altre dins la casa
europea, però les finestres i les portes d’entrada a aquesta casa
estan sòlidament barrades per als que es diuen “estrangers
indesitjables”. Aquests estrangers indesitjables han estat els
que hi anaven a la recerca de feina, o peticionaris de dret d’asil;
quant els que ja hi residien, els estrangers que ja residien a un
país -és estranger el que no ha nascut en aquell indret-, els
estrangers que ja hi residien tenien la cosa bastant difícil
perquè ells o els seus fills poguessin arribar a obtenir la
nacionalitat del país, fent una emigració per vida, deixant el seu
país i participant en la vida d’un altre; o arribar a tenir la
situació de resident, se’ls han de veure i de desitjar perquè el
que diuen ells “els papers” no arriben mai. Els queda una
elecció: partir, tornar-se’n cap a ca seva o una altra banda, o
caure en la clandestinitat, perseguit per autoritats
administratives i policials, obligats a assumir les pitjors
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condicions de treball i d’explotació. Polítiques restrictives es
posaren en la pràctica després de 20 anys en la majoria de
països europeus, i açò reforçats pel que després s’ha vingut a
dir l’espai Schengen, allà on donen quotes a cadascuna de les
entrades que tenen els països que formen part de la Unió
Europea, per saber com a què d’estrangers són capaços
d’assumir els 15 estats que formen part de la Unió Europea, i no
és perquè aquesta migració faci por quant a les taxes d’atur que
hi havia en aquells moments, perquè, com ja veurem, no és un
perill, pel tipus de feina que aquests estrangers solen practicar
en els països d’acollida. 

Aquests estrangers, aquest immigrants no varen
representar ni representen la menor amenaça ni per al mercat, ni
per a l’ocupació, ja que normalment ocupen els llocs
generalment refusats pels habitants dels respectius indrets.

La situació a les Illes Balears és molt semblant al que s’ha
contat d’Europa, postura que ara ha canviat a Europa, pel que
ja veurem. Tenim en compte quan parlam d’immigrants de què
parlam? M’he preocupat de mirar un poc les estadístiques, ja sé
que vostès les coneixen, perquè és notòria la seva afecció a la
lectura, però convé també recordar-ho, convé recordar que a
l’any 98 varen entrar en aquestes illes 20.776 persones d’altres
indrets, que d’aquestes 20.776 n’hi havia 17.400 d’altres
comunitats autònomes de dins Espanya, i que de l’estranger
n’hi havia 3.351, i si ens atracam a dades més senzilles, podem
dir que d’aquests estrangers n’hi havia 2.358 de la Unió
Europea, de la resta d’Europa 40, d’Amèrica del Nord 73, del
Sud i Central 300, d’Àfrica 399, i d’Àsia 45. Òbviament que
aquestes dades, fins i tot referides al 98, dient que d’Àfrica
només hi ha 399 immigrants, fan ganes de riure. Açò vol dir que
les estadístiques també menteixen, i aquesta vegada cap avall.

I aquestes civilitzacions de la majoria de gent que ve aquí
tenen quelcom a veure a un moment històric de la seva vida, de
la seva història i de la nostra bastant semblant, i per açò té una
cosa positiva la proposició no de llei, que és el que diu
d’atracar les postures i conèixer quin és un i quin és l’altre, a
pesar de la dificultat, si volen pel grup de nacionalitats veurem
les procedències, i és difícil conjuminar tot açò, però la voluntat
és positiva, de crear uns mecanismes d’atracament i de
comprensió d’un amb l’altre.

Però la repressió que hi ha hagut dins Europa, i dins
Espanya també, aquest augment de polítiques repressives
contra els estrangers, el motiu apareix clarament, el motiu és
econòmic, no són regals dels reis, no som tots germans, és
proporcionar al sistema productiu més exposat a la competència
una mà d’obra de vegades clandestina, explotable, si fa no fa,
amb les condicions de misèria dels seus països d’origen. Sols
una presa de consciència i la posterior mobilització per restablir
en les consciències no sols la voluntat de garantir els drets i
llibertats a què es referia el Sr. Font, també pels estrangers,
també per aquest 80% que són espanyols també i que vénen
aquí, i hem de considerar aquesta actuació com la millor manera
de construir la solidaritat necessària entre el nord i el sud, sense
la qual el futur nostre ens sembla prou compromès. La nostra
precarietat pot ser molta, però es multiplica per n si ho aplicam
als estrangers. Qualsevol polèmica oberta sobre l’arribada

d’estrangers, nacionals o no, se sol centrar en els aspectes
jurídics i en l’excitació que produeix l’arribada de forans. Des
del nostre punt de vista la discussió s’hauria d’haver centrat en
els drets humans i les necessitats econòmiques mínimes que
necessiten totes les persones per viure amb certa dignitat.

Són prou les raons, n’he fet una referència històrica, però
com a començament d’aquesta aproximació i d’aquesta reflexió
més global, donarem suport a la proposició no de llei. Gràcies,
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pons. Por contradicciones tiene la palabra el Sr.
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
membres del Govern. Sr. Portella, és evident que és l’actitud
que hem de tenir davant tothom, no tan sols aquells que vénen
de fora, que tal vegada fèiem més referència, que era la població
magrebí, que s’acosta a Balears i a altres indrets de la
península, sinó també els mateixos estrangers que ens vénen,
o aquells companys que han estat perseguits, últimament, fa
poc, amics, per ser xuetes, així de clar; o altre gent per color de
pell o raça, no ho dubti, que és qüestió de tots, o altres i tot
com els mal anomenats “forasters”, per exemple la meva dona,
i arribar aquí el meu sogre a l’any 62. Li podria contar infinitat
de qüestions. No dubti que aquest grup quan deia això era de
tothom.

Miri, el fòrum de la immigració, és que ara m’he deixat els
papers justament allà damunt, jo també li podria llegir tota una
sèrie de qüestions que hi ha, que em pareix molt bé. El fòrum
per la immigració jo li puc dir que crec que és una cosa que està
bé, que té mancances, com per exemple que els ajuntaments no
hi som. Ho sabia vostè, això? Ho sabia? I segurament som el
que fa més temps, no el de sa Pobla, molts d’altres, els que fa
més temps que anam fent cosetes, no moltes, però cosetes en
aquest sentit. I li diré més: l’altre dia hi havia el fòrum de la
immigració del Consell de Mallorca, i justament només érem els
d’Esquerra Unida i els del Partit Popular els representants
polítics que hi érem, dels altres partits no n’hi havia cap. És a
dir, que el moviment es demostra, com es diu sempre, caminant.
I li puc dir que en aquest sentit jo crec que caminam bastant a
prop.

Per l’altra part, vostè diu que està content que hem agafat
una bona línia de feina. Jo li puc dir que quasi quasi, i li podria
parlar, perquè hi ha representants de distints ajuntaments, i
adoni-se’n que hi ha gent que ja fa estona que fa feina, i no parl
pel meu, vull que ho tengui clar, i crec que és no que en aquest
sentit anem de la mà. 

Agrair-li al seu grup que votin a favor, i passaré a contestar
el Sr. Buele, portaveu del PSM. Miri, Sr. Buele, la tolerància
passa per uns i pels altres, fins i tot quan un no està d’acord
amb el que diu un altre, a vegades i tot no cal enfadar-se, s’ha
d’entendre com un respecte a la llibertat de pensament que té
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aquell, encara que realment pugui anar equivocat. No dubti que
la meva llengua és la llengua catalana, i no ho dic aquí, fa molt
de temps que faig feina per ella, i jo crec que segons quines
qüestions seria molt millor que també vostè expressàs aquella
tolerància cap a aquells que potser que vagin equivocats, i tal
vegada si vostè i jo estam dins el mateix vaixell, fer feina per ser
capaços de mostrar-li que va equivocat. Però ni amb força ni
amb violència ni amb renou aconseguirem que tal vegada aquell
que no pensa igual que vostè i jo se sumi al nostre vaixell, amb
la qual cosa la teràpia al final de la tolerància és d’un lloc i de
l’altre. Així jo crec que li contest les tres qüestions que vostè
em plantejava, però dir-li que en qüestions com per exemple que
vostè posava, que és veritat, que no es lloga a magribins, jo li
puc contar de l’Ajuntament d’Inca, té el batle aquí, vist rètol
posat així, i actuació tot d’una, parlant amb l’amo de la casa,
que llevi aquest tema. I el que hem de fer és lluitar per aquest
tema, sense cap dubte. I no magribins, ara resulta que també hi
ha tota una sèrie de gent que de les zones costaneres els
lloguers estan molt cars, vénen cap al poble i hi ha gent que no
els vol llogar. I ja no parlam de gent magribí, la veritat és que
aquestes actituds s’han de combatre.

Per l’altra part, agrair-li també que, encara que ens hagi fet
un poc de renou en aquest sentit, li agraïm que ens voti a favor.
Jo no sé si els hem agafat a contrapeu, no ho sé. Es pot parlar
dels pagesos, es pot parlar de l’aigua, es pot parlar de tot el de
Balears, i es pot tenir sensibilitat cap a aquelles persones que
necessiten de les institucions, perquè el plantejament que
nosaltres hem fet el Grup Popular aquí és un plantejament de mà
oberta de les institucions per conèixer-nos més. Al final, quin
és el problema que nosaltres tractàvem aquí? Aquell que
disfressa el seu sentit interior, i quan parla a fora pareix que és
el salvador, el tolerant, i tal i qual, però quan ha de fer qualque
cosa, en petit comitè diu segons quines qüestions, despectives
cap a aquests grups o aquests colAlectius; i després l’altre fet
que si el Govern, els ajuntaments, els consells, les institucions,
els moviments no demostram aquest canvi, aquest nou tarannà,
difícilment els nostres fills, les meves filles, podran també
d’aquí a quinze o vint anys, que serà quan realment passarem
la prova si realment hi ha una normalització en aquest tema o
no, per què no la passam ara, la prova de la normalització? Ara
tenim la feina, i això durà a un moment donat discussions, i durà
errors. No facem una equivocació els partits, quan un tengui un
error, no li recriminem tot el temps, mirem el que li he dit abans,
mirem de rectificar.

Sr. Tirs Pons, moltes gràcies pel suport, i dir-li que vostè és
tot un cavaller. Moltíssimes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font, en nom del Grup Popular.

Pel desenvolupament del debat, deman a les senyores i
senyors diputats si podem entendre aprovada per unanimitat
aquesta proposició no de llei. S’aprova? 

Doncs queda aprovada per unanimitat la proposició no de
llei 2384, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanya de sensibilització per evitar actituds xenòfobes i
racistes.

III.6) Proposició no de llei RGE núm. 2208/00, del Grup
Parlamentari  Mixt, relativa a mesures per evitar  l a
sobrecontractació en els vols que afecten les Illes Balears.

Passam a la darrera proposició no de llei, número 2208,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per
evitar la sobrecontractació als vols que afecten les Illes Balears.
Per defensar la proposta té la paraula el Sr. Miquel Nadal, en
nom del Grup Mixt Unió Mallorquina.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Els sistemes que
a l’actualitat s’utilitzen en el mercat del transport aeri per a la
venda i reserva de places dels serveis regulars nacionals i
internacionals estan dotats de gran flexibilitat, cosa que permet
a les companyies aprofitar millor la capacitat dels avions i
optimitzar l’explotació dels seus serveis. Dins l’ampli marge que
els permet aquesta flexibilitat, és una pràctica habitual i arrelada
entre les companyies aèries que realitzen vols regulars la de
vendre més passatges que les places que hi ha disponibles als
avions. Estadísticament entre un 5 i un 15% dels bitllets
adquirits pels viatgers no són finalment utilitzats, i les
companyies juguen amb aquests marges per tal de realitzar una
sobrevenda que sol oscilAlar en torn a un 10%. Els percentatges
de sobrevenda que s’apliquen varien entre les distintes
companyies i entre les diferents línies i hores de vol. De fet
solen jugar amb mitjanes de bitllets adquirits que després no
s’usen en els diferents tipus de vols.

Però l’estadística i les probabilitats de vegades fallen,
especialment en determinats dies o èpoques de l’any, cap de
setmanes, inici de vacances, festes de nadal... En aquests casos
les anulAlacions de bitllets de darrera hora són més escasses i
produeixen situacions d’overbooking. Alguns passatgers es
trobaran, i es troben, que hauran adquirit un bitllet amb una
plaça confirmada, tal vegada amb dies o setmanes d’antelació,
i que no seran admesos a l’embarcament al vol que els
corresponia per falta de seients disponibles. Tant els estats
com la Unió Europea toleren implícitament aquesta pràctica
abusiva de les companyies, ja que l’única cosa que ha regulat
són les prioritats per embarcar i les indemnitzacions que
correspondran als passatgers que es quedin a terra en cas que
es produeixi finalment una situació d’overbooking. 

Concretament a l’Estat espanyol, en els textos legals que
regulen de forma específica els contractes de transport aeri, és
a dir la Llei de navegació aèria de 1960 i el Conveni de Varsòvia
de 1929, només es contemplen els casos de suspensió, retard
o interrupció dels serveis de transp ort aeri per causes de força
major o per raons meteorològiques que afectin la seguretat dels
vols, però no conté cap disposició en relació a la sobrevenda
de passatges. L’Administració espanyola només s’havia limitat
a regular els sistemes d’indemnitzacions optatives per als
passatgers a qui es negàs l’embarcament en vol contractat
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mitjançant un Reial Decret 1961 de l’any 1980, algun dels
diputats el coneix perfectament. L’any 1991, el Consell de la
Comunitat Europea va decidir regular, de forma unitària, per a
tota la comunitat, el sistema de compensacions per denegació
d’embarcament al transport aeri regular i va promulgar un
reglament, el Reglament 295 del 91, aquesta norma imposa a les
comp anyies l’obligació d’abonar als usuaris afectats unes
determinades compensacions de forma immediata a la
denegació de l’embarcament, a més, disposa que aquestes
compensacions no exclouen la possibilitat de plantejar un
ulterior recurs davant els òrgans jurisdiccionals competents
amb la finalitat d’obtenir indemnitzacions addicionals. Per tant,
el passatger afectat podrà, d’acord amb la legislació general,
civil i mercantil, recórrer, a més, a la via jurisdiccional per tal de
fer valer el seu dret a una indemnització per danys i perjudicis,
causats per l’incompliment de l’obligació pactada en virtut d’un
contracte de transports.

Tanmateix, a l’hora de la veritat, tant l’onerositat com la
lentitud de la jurisdicció ordinària constitueixen un
considerable fre a la litigiositat o les reclamacions que es fan als
tribunals, de manera que les companyies pràcticament mai no
han de fer front a més indemnitzacions que a les derivades del
reglament comunitari.

Aquesta regulació avui en dia continua essent insuficient
per a la protecció dels interessos dels usuaris, especialment
quan la dependència d’aquest mitjà de transport és tan gran
com és el cas de les Illes, on les possibilitats de comunicació
amb l’exterior sovint es redueixen al transport aeri.

Efectivament, els perjudicis són especialment greus quan la
sobrecontractació afecta els vols que entren o surten de
Balears, ja que les comunicacions que afecten a les Illes, l’avió
és un servei públic, essencial i sovint l’únic recurs possible, en
aquests casos, els ciutadans afectats per la sobrecontractació
no poden recórrer a altres mitjans de comunicació disponibles
a la península, com puguin ser el tren o el desplaçament del
cotxe per carretera, i queden sense cap possibilitat d’efectuar
el desplaçament. De res no li serveis que li abonin una
compensació equivalent a l’import del bitllet a un passatger que
volia anar a Barcelona o a Madrid, a una reunió de feina i no hi
arriba, per tancar un negoci i no el pot tancar, per acudir a un
examen i no el pot fer, per jugar una final a un esport i no la pot
jugar, perquè tenia una hora amb un especialista després de
mesos d’espera i arriba tard, perquè havia d’assistir a les noces
d’un fill i no hi arriba o per qualsevol altre motiu.

Un altre fet que fa especialment sensible per a les nostres
illes tot el que fa referència al transport aeri, és que aquest és
un mitjà més freqüent d’arribada del que constitueix la nostra
principal font d’ingressos, és a dir, el turisme. Cal fixar,
aleshores, i especialment per als vols que tenguin com a punt
d’arribada o de sortida les nostres illes, unes normes per a la
venda de bitllets que restringeixin aquestes pràctiques,
especialment a determinades hores i dates en les quals el fet de
no poder embarcar pot implicar haver d’estar moltes hores
esperant a trobar un lloc a un altre vol. Òbviament aquestes
normes només seran efectives si van acompanyades d’un
sistema de sancions administratives de la suficient entitat com

per persuadir les companyies de la realització d’aquestes
pràctiques, en aquest sentit, s’ha de remarcar que la Unió
Europea no s’oposa que els estats membres adoptin aquest
tipus de mesures, amb l’objecte de protegir els consumidors,
atès que l’article 8 de la Directiva 90/314 preveu que es puguin
adoptar disposicions més estrictes que les que preveu la
normativa general comunitària, com s’indica expressament pel
que fa referència a viatges combinats.

A més a més, com que els sistemes de compensacions que
estableix el Reglament 295 del 91 s’aplica sense perjudici
d’ulterior recurs davant els òrgans jurisdiccionals competents,
amb la finalitat d’obtenir indemnitzacions addicionals, alguns
experts en la matèria són partidaris i proposen introduir
tribunals arbitrals que de forma ràpida i econòmica puguin
solucionar les reclamacions dels viatgers sobre
indemnitzacions. S’ha d’acabar amb l’actual desprotecció dels
usuaris de les línies aèries enfront de les companyies que tenen
la paella pel mànec i sovint fan el que volen en perjudici dels
ciutadans. Cal recordar, en aquest sentit, el deure genèric de
protecció dels consumidors i usuaris que ordena els poders
públics l’article 51 de la Constitució.

Per això, des d’Unió Mallorquina pensam que és un deure
d’aquest parlament reclamar a les administracions competents
que estableixin totes les mesures que siguin necessàries per
protegir els ciutadans de les Illes, usuaris obligats del transport
aeri per causa de la insularitat dels abusos de les companyies
aèries, ja que la manca d’alternatives reals de transport
converteixen el seu servei en un servei d’importància
estratègica i d’interès general per a les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal, en nom del Grup Mixt, Unió
Mallorquina. Grups que vulguin intervenir en fixació de
posicions?

Sr. Miquel Ramon, en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sr. President, per anunciar, evidentment, el suport a aquesta
iniciativa, suport que, segurament, hauríem de fer amb bastant
d’entusiasme des d’aquest grup on hi ha dos dels membres que
no som de l’illa de Mallorca i hem d’agafar un vol cada dia que
venim al Parlament, però li ho donarem, més aviat amb una certa
resignació o un cert escepticisme, atesos els resultats que
solem obtenir quan, des d’aquest parlament, o de les
institucions insulars o des del Govern, s’intenta resoldre algun
tema que tengui a veure amb el transport aeri, o s’intenta que
institucions de més enfora o les totpoderoses companyies
aèries tenguin una mica en compte els ciutadans d’aquestes
illes. No obstant aquest escepticisme que manifestam,
evidentment pensam que és una iniciativa molt correcta, a la
qual hem de donar suport, i hauríem de deixar ben clar, supòs
que no és en la intenció del proposant, donar la impressió que
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es refereix únicament a vols que entrin o surtin a les Illes des de
l’exterior, també els vols interinsulars imagín que s’han de
comprendre aquí.

En fi, esperam el suport de tota la Cambra, esperam que
aquesta vegada autoritats exteriors, que són les que tenen al
final el poder de decisió, siguin una mica més sensibles als
ciutadans d’aquestes illes i que puguin fer cas a aquesta
resolució que, ja dic, esperam que sigui unànime del Parlament,
i a veure si d’una vegada se solucionen aquests problemes i
també, ja posats a demanar, també demanaríem que se
solucionàs el problema de les freqüències que, no només sobre
contractació, perquè van una mica lligats els dos problemes, no
només sobre contractació sinó que, a més, hi hagués freqüència
suficient perquè els ciutadans poguessin desplaçar-se.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President., Poques coses més cal afegir després
de la intervenció del Sr. Nadal, però, així i tot, volem manifestar
el nostre suport sa aquesta proposició no de llei, i sobretot
perquè des que els vols interinsulars es fan amb avions més
petits, és a dir, amb menys capacitat, només que alguns matins
hi hagi un curs d’una escola o hi hagi un equip esportiu un poc
nombrós, els diputats i els altres ciutadans que han de venir a
Mallorca, ja ens podem trobar amb aquest problema, i així ho
hem vist no fa gaires setmanes, quan un curs d’un colAlegi de
Ciutadella va venir aquí a Mallorca, i en el primer vol ja ens van
trobar amb situacions de sobrecontractació i algunes persones
que tenien passatge confirmat no van poder venir a l’illa o van
haver de venir amb un vol més tard a l’illa de Menorca. És
evident que això causa greus perjudicis als ciutadans que
sabem o intuïm que passa als moments punta, tant a hores de
vacances, com ha dit, per Nadal, per Pasqua, ara a Menorca
passarà amb les festes de Sant Joan, que també hi ha
sobrecontractació i més d’un any ha quedat bastant gent que
ha hagut de partir amb un vol en el qual no tenia plaça
confirmada perquè en el seu no hi havia cabut, nosaltres
entenem molt bé que les companyies aèries vulguin optimitzar
la capacitat dels seus avions, però també hi ha uns perjudicis
per a uns usuaris que es troben en terra i que no poden partir
en un vol en el qual havien reservat plaça possiblement amb
molta anterioritat.

Per tant, creim que és una proposició no de llei molt
oportuna i per això li donarem el nostre suport.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gomila, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. Sra. Francina Armengol, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades. En primer lloc, agrair des del Grup Parlamentari
Socialista, la proposició no de llei presentada pel Grup Mixt, pel
portaveu d’Unió Mallorquina, a la qual evidentment donarem
suport. Entenem que la problemàtica que pateixen els ciutadans
i les ciutadanes respecte del problema de l’overbooking han
quedat ben explicats per part del portaveu d’Unió Mallorquina
i, per tant, no incidirem en el problema que això crea als
ciutadans, que a l’hora d’anar a embarcar, moltes vegades, se’ls
denega esgrimint temes d’overbooking.

Nosaltres entenem, des del Grup Parlamentari Socialista, i
així és compartit, que la Direcció General d’Aviació Civil del
Ministeri de Foment té evidentment les funcions de control i
inspecció de les companyies aèries, de les polítiques del
transport aeri i del grau de compliment de la normativa en vigor
en temes aeronàutics, és evident, atès que aquesta proposició
no de llei d’avui encara s’ha de presentar, que aquesta direcció
general no ha vengut exercint el compliment de les seves
obligacions, com es posa de manifest en l’elevat grau de
discrecionalitat amb què cooperen les companyies aèries
espanyoles pel que fa referència a la sobrevenda de bitllets,
amb la conseqüent denegació d’embarcament.

Des del Grup Parlamentari Socialista entenem que és positiu
que aquest parlament prengui una posició respecte d’aquest
tema i que, evidentment, es reclami al Govern de l’Estat
espanyol que prengui mesures interessant per solucionar els
temes de la sobrecontractació de vols. En aquest tema, el Grup
Parlamentari Socialista al Congrés de Diputats, ha presentat una
proposició no de llei que es veurà aviat al Congrés de Diputats
i que va en un sentit ampli de la proposició no de llei que avui
presenta aquí Unió Mallorquina. Nosaltres entenem que aquest
tema d’ha d’abordar des de tres eixos diferents, en principi, el
Govern de l’Estat espanyol ha de dictar resolucions que
impedeixin la pràctica de la sobrevenda de bitllets per part de
les companyies transportistes espanyoles, evidentment,
esperant que aquesta prohibició sigui amb un acord de
l’administració aeronàutica espanyola i de l’associació de les
companyies aèries.

Així mateix, i donat que el contingut del Reglament
comunitari de la Unió Europea 295/91, que esmentava el Sr.
Nadal, permeten que l’usuari a qui li hagi estat denegat
l’embarcament tengui dret a una indemnització, des del Grup
Parlamentari Socialista entenem que aquesta indemnització
només té lloc quan el vol és qualificat de regular, entenem que
s’hauria d’igualar el fet de vols regulars i no regulars per no
crear diferències entre diferents ciutadans que són sotmesos a
aquesta denegació d’embarcament. I que aquestes
indemnitzacions haurien de ser molt més importants per tal de
fer una pràctica dissuassòria a les companyies aèries que
apliquen la pràctica de l’overbooking.
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Entenem també que s’ha de reforçar la informació als
passatgers, i un tercer punt important, creim que s’ha d’elaborar
un avantprojecte d’una nova carta dels drets dels usuaris que
s’elevi a les institucions comunitàries i que serveixi com a
proposta i aportació espanyola a la futura i necessària carta
europea per a la protecció dels passatgers al sector aeri.

Aquestes iniciatives, creim nosaltres, que són les
importants a fer des del Grup Parlamentari Socialista, i entenem
que seria molt important avui aquí un suport de tota aquesta
cambra per intentar que el Govern de l’Estat espanyol faci un
poc de cas a aquest tema que tant preocupa a ciutadans i
ciutadanes d’aquestes illes.

Avui matí sentíem aquí al Sr. Cardona oferir-se per fer
negociacions a nivell estatal, amb el Govern espanyol, per tant,
aquí tenen un altre front obert on la problemàtica ve
directament decidida o es pot solucionar directament per part
del Govern de l’estat espanyol, governat en aquest moment
amb majoria absoluta pel Partit Popular, per tant entenem que
els diputats d’aquesta cambra, més que seguir, tal vegada, una
vegada rera una altra, dient o criticant la suposada ineficàcia del
Govern d’aquestes illes, més val que també comencin a incidir
en la realment ineficàcia del Govern de l’Estat espanyol que
continua sotmetent els ciutadans d’aquestes illes a una pràctica
d’overbooking, sense fer ni cas o sense establir cap tipus de
compromís a les companyies aèries.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol, en nom del Grup Socialista. Sr.
Ferran Piña, en nom del Grup Popular, té la paraula.

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Y con la venia, honorables
señores i señoras diputados. Quant a l’exposició del portaveu
del grup proposant, poques coses s’han d’afegir, perquè són
fets, i els fets són com han estat exposats. Quant a
l’overbooking, així mateix hi ha una miqueta més de fets que
convendria que fossin exposats a aquesta tribuna. La pràctica
de la sobrecontractació, som se li diu, neix al voltant dels anys
setanta, quan la desregulació dóna tota una sèrie de llibertat de
comerç a les companyies transportistes i es produeixen tota una
sèrie del que en argot aeronàutica es denominen no shows, és
a dir, passatgers no presentats a l’embarcament, amb un
contracte de transport no perfeccionat encara, però amb una
reserva ok. I Estats Units és el primer que comença a tractar
aquesta qüestió, i fins i tot abans que Estats Units, que és
pioner sempre en temes de transport aeri comenci, l’Estat
espanyol, amb aquest decret que ha estat esmentat, i
precisament hi ha qualque diputat que el coneix bé, perquè
qualque cosa hi va tenir a veure, de dia 13 de juny i publicat al
butlletí oficial 138 de 3 d’octubre, estableix un règim de
compensacions per la denegació a l’embarcament d’aquells
passatgers amb un contracte de transport i una reserva
confirmada, tal com posa al quadret del tipus de vol ok.

El sistema americà, avui en dia, el Departament de
Transports dels Estats Units, comença dient que, exactament la
frase es overbooking is not ilegal, la sobrecontractació no és
ilAlegal, i estableix tot un sistema de compensacions i tot un
sistema d’indemnitzacions als passatgers que, presentats al
registre del vol, no siguin embarcats per qüestió de
sobrecontractació. I curiosament Estats Units té un sistema de
compensacions de màxims, enfront de la Unió Europea que té
un sistema de compensacions de mínims. Així arribam a la
situació actual, el Reglament de la Unió Europea, ja esmentat,
el 291/91, de 4 de febrer, parla del que és realment el problema,
no la sobrecontractació, no l’overbooking, sinó la denegació
a l’embarcament d’un passatger amb un contracte de transport,
és a dir, amb un bitllet presentat en temps i forma i amb una
reserva confirmada, és a dir, amb un ok, i estableix un conjunt
d’indemnitzacions, un conjunt de compensacions a aquells
passatgers que per aquesta raó no siguin embarcats i
transportats, d’acord amb un conjunt de condicions que són
idèntiques pràcticament a tots els estats del món, que són les
ja esmentades, i estableix també una possibilitat de voluntaris
que acceptin no ser transportats en aquest vol, i bé compensats
en termes econòmics, bé compensats en termes de prestacions
de facto i transportats dues hores o quatre hores després de
l’hora de sortida al punt de destinació, o més de dues hores,
més de quatre hores, depenent que el vol sigui de més o menys
de 3.500 quilòmetres, amidats, a més, específicament, sobre l’arc
de cercle màxim.

¿Qué quiere decir esto? Que en Europa, y de acuerdo con
la reglamentación comunitaria, la sobrecontratación es legal
y no hay ninguna posibilidad, por un estado miembro de
dictar norma alguna que restrinja ese derecho que la
Comunidad Europea reconoce a los operadores aéreos. Por
esta razón, resulta muy difícil apoyar la literalidad de la
proposición no de ley presentada. Sin embargo, hay una
salida. Hay una solución a la que, respondiendo a lo que se
ha dicho hace unos momentos en la Cámara, también brindo,
no solamente el apoyo del Grupo Popular de esta cámara,
sino el mío personal, para la negociación correspondientes.
Ahora bien, quiero insistir, más coacción, más coerción,
mayores medidas, en términos de estado miembro de la
Comunidad Europea son ilegales porque constriñen una
situación legal marcada por la Comunidad Económica
Europea. Denegación de sobrecontratación mayor todavía.
Y en cuanto al código de los pasajeros, al código de derechos
de pasajeros, creo recordar que es una iniciativa ya
presentada en Bruselas, en la Comunidad Económica
Europea, precisamente por una representante del Grupo
Popular.

¿Cuál es el problema realmente? No evitar la
sobrecontratación, sino evitar el rechazo al embarque de
aquellos pasajeros afectados por esta cuestión. Y
precisamente el Reglamento comunitario, en el artículo 3 dice
que “el transportista deberá fijar las normas que seguirá para
embarcar a los pasajeros en caso de un vuelo con exceso de
reservas, notificará normas y sus posibles modificaciones al
estado miembro interesado y a la comisión, la cual lo pondrá
a la disposición de los demás estados”. En el punto cuarto
dice: “En cualquier caso, el transportista aéreo deberá tomar
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en consideración los intereses de los pasajeros que, por
razones legítimas, deban de ser embarcados de manera
prioritaria”, y pone dos ejemplos.

En virtud de ello y para estar dentro de la legalidad y
para apoyar lo que me parece una iniciativa absolutamente
plausible en defensa de los intereses de los ciudadanos,
sugiero al grupo proponente que, en lugar d ela literalidad
de la proposición, acepte un texto del estilo de “el Parlament
de les Illes Balears insta el Govern Central i el Govern de les
Illes Balears perquè adoptin les mesures i donin les oportunes
instruccions -se sobreentén i vull que consti al Diari de
Sessions, a les autoritats aeroportuàries, a les autoritats
aeronàutiques i als operadors aeris-, perquè els ciutadans no
resultin afectats per la denegació a l’embarcament per causes
de sobrecontractació en els vols entre les Illes Balears i entre
les Balears i la rest a d’Espanya”. Perquè els ciutadans de les
Illes en relació a la resta d’Espanya, estan en les mateixes
condicions que la resta dels ciutadans espanyols.

Aquesta és la proposta que, arribant exactament a la mateixa
finalitat que la que literalment ha estat presentada, tendrem un
enorme gust a donar-li suport. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Piña, en nom del Grup Popular. Sr. Nadal,
en torn de contradiccions, si és que n’hi ha hagudes i, en tot
vas, acceptació o no de la proposta de transacció que li fa el
Grup Popular.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair el seu suport al
Sr. Ramon, d’Esquerra Unida, al Sr. Gomila, del PSM-Entesa
Nacionalista i a la Sra. Armengol del Grup Socialista. Al Sr.
Ramon voldria dir-li que el fet que fins ara no hagin tengut èxit,
per part de les autoritats competents, les nostres
reivindicacions, no ha de desanimar-nos, si cal, amb més força,
hem de continuar reclamant, per part dels que tenen la
competència, que solucionin el que no funciona, que és el que
volen els ciutadans d’aquestes illes, que les coses funcionin,
i els que en són responsable, les resolguin.

Al Sr. Piña, agrair-li també les seves paraules, dir-li que
entenc que a Europa i a Amèrica, overbooking is not ilegal,
però que dóna peu a molts d’abusos, tant per determinades
companyies, abusos que no es donen sempre, però que es
donen, quan una companyia necessita posar una tripulació a
un altre punt, exerceix aquesta sobrecontractació i deixa en terra
gent per traslladar aquesta companyia, i crec que hauria de
primar molt més el principi de voluntarietat, que amb el decret
de l’any 80 es recollia, i que era una bona fórmula, el que passa
és que és una voluntarietat que ha de ser controlada i que no
ha de permetre, les companyies, tenir tant de marge.

Voldria recordar-li, al Sr. Piña, que hi ha una directiva, la
90/314 de la Comunitat Europea, de 13 de juny, que en el punt
6 diu que “En caso de que el consumidor rescinda el contrato
de conformidad con el apartado 5, o de que por cualquier

motivo que no le sea imputable al consumidor, el organizador
cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida, el
consumidor tendrá derecho”, i estableix totes les coses a què
tendrà dret, i afegeix la normativa que els estats membres
podran reforçar o exigir major indemnitzacions, i això és el que
es demana, és aquesta possibilitat.

No obstant això, amb ànim d’arribar a un consens,
acceptaríem una redacció com la que vostè ha proposat o més
o menys com la que vostè ha proposat, que vendria a dir: “El
Parlament de les Illes insta el Govern Central i el Govern de les
Illes perquè adopti les mesures i doni les oportunes
instruccions perquè els ciutadans, sense fer distinció si són
ciutadans de les Illes o d’una altra part, no resultin afectats per
la denegació a l’embarcament per causa de la sobrecontractació
amb vols entre illes i des de les Illes amb la resta d’Espanya”.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal, en nom del Grup Mixt, Unió Mallorquina.
El text  proposat, la transacció li sembla correcta, Sr. Piña,
l’accepten?

EL SR. PIÑA I SAIZ:

Gràcies, Sr. President. Em sembla perfecte la supressió de
“ciutadans de les Illes Balears” per no fer distincions de cap
casta, i és una precisió semàntica des de Balears i la resta
d’Espanya, de manera que per part nostra, és perfectament
vàlida. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Piña. Sr. Nadal, li sabria greu, ja que és vostè
l’únic que té aquest text, de llegir el text definitiu que posarem
a votació, perquè consti al Diari de Sessions.

EL SR. NADAL I BUADES:

Sí, Sr. President. “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern Central i el Govern de les Illes Balears perquè adoptin
les mesures i donin les oportunes instruccions perquè els
ciutadans no resultin afectats per la denegació a l’embarcament
per causa de la sobrecontractació en els vols entre illes i entre
aquestes i la resta d’Espanya”.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. S’entén aquest text aprovat per
unanimitat per la Cambra? Per tant, amb aquest text, la
proposició no de llei 2208, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, relativa a mesures per evitar la sobrecontractació en els
vols que afecten les Illes Balears, queda aprovada per
unanimitat.

IV.- Designació dels representants del Parlament en el
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

Passam al punt quart de l’ordre del dia, que és la designació
del representant del Parlament al Consell Social de la



Universitat de les Illes Balears. Atesa la resolució d’aquesta
presidència reguladora de les normes de procediment per a la
designació del representant del Parlament al Consell Social de
la Universitat de les Illes Balears, procedeix sotmetre a la
consideració del Ple les persones proposades pels grups
parlamentaris per a l’esmentat càrrec, i deman al secretari segon
de la Cambra que faci lectura del nom de les persones
proposades.

EL SR. SECRETARI SEGON:

Sí, Sr. President.

“Pel Grup Parlamentari Popular, es proposa el Sr. Antoni
Verd i Noguera. El Grup Parlamentari Socialista proposa la Sra.
Maria Planas i Rosselló. Els grups parlamentaris PSM-Entesa
Nacionalista, d’Esquerra Unida i Ecologista i Mixt, proposen el
Sr. Ferran Gomila i Mercadal”.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Secretari segon. Es poden considerar aquestes
persones designades per assentiment de la Cambra? Així,
proclam designades per assentiment el Sr. Antoni Verd
Noguera, la Sra. Maria Planas i Rosselló i el Sr. Ferran Gomila i
Mercadal, com a representants del Parlament de les Illes Balears
al Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. Aquesta
presidència ho comunicarà al president del Govern de les Illes
Balears perquè en procedeixi al nomenament, de conformitat
amb el que estableix l’article 4 de la Llei 3/2000, de 20 de març.

V.- Votació de la sol Alicitud formulada per 21 diputats per
la convocatòria de sessions extraordinàries que permetin la
continuació de la tramitació del Projecte de llei RGE núm.
282/00, de Consells Insulars.

Passam al punt cinquè i darrer de l’ordre del dia d’avui, que
és la votació de la solAlicitud formulada per 21 diputats per la
convocatòria de sessions extraordinàries, que permetin la
continuació de la tramitació del Projecte de llei 282, de consells
insulars. D’acord amb l’article 24.4 de l’Estatut d’Autonomia, i
atès l’escrit RGE núm. 2619, signat per una cinquena part dels
diputats, mitjançant el qual se sol Aliciten sessions
extraordinàries per a la tramitació del projecte de llei 282, de
consells insulars, procedeix sotmetre aquesta proposta a
votació. S’aprova per unanimitat? Queda aprovada.

Amb aquesta aprovació, acomiad els senyors diputats en
sessió plenària fina el mes de setembre, agraesc a tots la seva
paciència i atenció. Moltes gràcies, s’aixeca la sessió.
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