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EL SR. PRESIDENT:

Señoras y señores diputados, Sra. Consellera. Vamos a dar

comienzo a la sesión convocada para hoy. En primer lugar

señoras y señores diputados si hay alguna sustitución que

manifestar.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sí, per part del Partit Popular Joan Font Rosselló substitueix

Joan Huguet.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President, Carme Feliu substitueix Diego Guasch.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Valentí Valenciano.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Miquel Gascón substitueix Francesc Antich.

EL SR. PRESIDENT:

Bien, entonces pasamos al primer punto del orden del día

y es relativo a las preguntas RGE núm. 406, 407, 408 y 409.

Asiste la Hble. Sra. Consellera de Presidencia y Esports, Sra.

Maria Rosa Puig i Oliver, sin acompañamiento. 

I.1) Pregunta RGE núm. 406/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a prioritat del camp de polo de Campos.

Y por tanto pasamos directamente a la primera pregunta que

formula el diputado Sr. Antonio Diéguez i Seguí que tiene la

palabra.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días Sra. Consellera, por fin

está aquí para responder algunas preguntas ante esta comisión,

preguntas que como se verá por su propia formulación, no

proceden de ayer sino del mes de octubre del año 2003 y 5

meses después, por fin, conseguimos que esté aquí en esta

cámara para poder contestar estas preguntas. Naturalmente las

preguntas están afectadas por ese lapso de tiempo pasado desde

el mes de octubre hasta ahora porque que eran de una cierta

actualidad, o eran actualidad por unas determinadas cuestiones

en un momento determinado, ahora o bien no lo son, o lo son

por cuestiones diferentes a las que lo eran hace esos 5 meses

que hemos tardado en conseguir que comparezca a contestar

estas preguntas.

La primera pregunta que le hacemos es si ¿considera la

consellera de Presidencia que es prioritaria la construcción de

un campo de polo en el municipio de Campos? Naturalmente

todos sabemos por qué se hace esta pregunta y esto me ahorrará

extenderme más en los detalles. Claro no le voy a preguntar por

la urbanización, le voy a preguntar por el aspecto deportivo. Un

campo de polo, como todo el mundo sabe, es una instalación

deportiva y naturalmente le quiero preguntar ¿qué interés

deportivo tenía para la conselleria ese campo de polo? Si a la

vista que no se hará donde tenían pensado hacerlo, ¿ piensan

hacerlo en otro sitio? Si era una cuestión prioritaria, algo debía

de ser, puesto que fue prácticamente la primera ley, o la

segunda, que se presentó en este Parlamento.

Por ello me gustaría que nos aclarara si es prioritario, si

sigue siendo prioritaria, si tiene interés deportivo, si piensa

hacerlo en otro sitio, si tuvo contactos con el mundo del polo,

etcétera.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. tiene la palabra la Sra. Consellera de

Presidencia i Deportes.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Diéguez per la

seva pregunta. Evidentment coincidim en què possiblement

aquesta pregunta avui ja no té massa sentit perquè sabem tots

que actualment ja no existeix cap projecte en el qual s’inclogui

poder construir aquest camp de polo a Campos. Evidentment i

com tots saben això és una promesa que estava en el programa

electoral del Partit Popular perquè es pensava que era un dèficit

estructural i històric que patia aquest municipi i entre altres

coses, es contemplava aquesta possible infraestructura. 

Però tots vostès i tots els membres del Parlament, saben el

motiu de què no es dugui a terme aquesta infraestructura i

bàsicament era una aposta del Partit Popular perquè l’anterior

Govern, vostè ho sap Sr. Diéguez, s’oposava a aquesta

construcció i per això va indemnitzar la promotora, bàsicament

a canvi de res perquè va pagar un import a canvi de què la

promotora no renunciés. Aquesta informació la tenim tots els

que som membres d’aquest Parlament i per tant, jo crec que ha

quedat ben definit a distintes sessions parlamentàries aquest fet.

Llavors jo com a consellera de Presidència i Esports actualment

no tenc aquesta prioritat, ni en tenc d’altra en aquest sentit

perquè fins ara no hi ha altra projecte per endavant. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Para réplica tiene la palabra el Sr.

Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Consellera. Efectivamente con esta respuesta

se demuestra que no existía, desde un punto de vista deportivo,

tal campo de polo, ni ningún interés en tal campo de polo sino

que el único interés que existía era en la urbanización y así lo

ha demostrado también con la respuesta en la que únicamente

se ha referido a la posibilidad o no de hacer una construcción.

Yo no conozco en toda su extensión las normas urbanísticas del

municipio de Campos, pero tengo la absoluta seguridad que

habrá sitios en el municipio de Campos dónde sí se podrá

construir un campo de polo, no una urbanización de no sé si
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eran 300 chalets, no me acuerdo ahora cuántos eran, una

barbaridad.

Un campo de polo sí que se podrá hacer y si el campo de

polo tenía interés deportivo y en un momento determinado era

tan prioritario como para que el Gobierno hiciera una ley, de

las primeras que se presentaron, ¿por qué no se sigue con esa

idea? Realmente porque el campo de polo, como queda

demostrado en este momento, era una tapadera, era la frase

bonita que tapaba una urbanización que se iba a construir a

menos de 1 quilómetro de la linea de playa d’Es Trenc, nada

más. Y con esto, en vista de la inexistencia de ningún interés

deportivo, lo cual es lógico porque las licencias de jugadores

de polo en nuestras Islas son cero absoluto, pues entendemos

que queda completamente demostrado que nunca hubo ningún

interés en un campo de polo en Campos, en lo que hubo interés

fue en una urbanización a 1 quilómetro de la playa d’Es Trenc.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. Para cerrar el turno tiene la palabra la

Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Bé Sr. Diéguez, jo crec que insistir

en aquest tema és ridícul perquè vostè sap realment què ha

passat amb aquest tema. Jo la veritat és que desconec també

quants de xalets s’havien de construir, ni si hi havia o no una

urbanització, en aquest cas a mi només m’afecta per al tema del

camp de polo i “m’afecta”, perquè ja dic que és un projecte al

qual s’ha renunciat i evidentment si s’hagués decidit seguir, la

meva conselleria hi hauria tengut molt d’interès, com en tots els

temes d’instalAlacions esportives de qualsevol tipus que es

puguin fer en aquestes Illes. La meva prioritat en aquest cas són

les persones i els esportistes.

Jo crec que és ridícul insistir en aquest tema, a més sabem

en quin moment es troben i es resoldrà en el seu moment. En

aquest moment hi ha un expedient obert per intentar descobrir

què va passar amb aquesta indemnització, qui la va cobrar i a

canvi de què i després discutirem què és realment allò que va

passar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. 

I.2) Pregunta RGE núm. 407/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a exhibició automobilística.

Pasamos a la segunda pregunta RGE. núm. 407, formulada

también por el diputado Sr. Antonio Diéguez que tiene la

palabra.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Resuelto el primer asunto de esta

comisión, es decir saber que el primer gran proyecto

“deportivo” simplemente era un proyecto de construcción y

nada más. Vamos con el segundo gran proyecto, anunciado en

su momento a los medios de comunicación, como otros tantos,

exhibición automovilística. ¿Qué contactos ha hecho el Govern

de les Illes Balears para organizar una exhibición del conductor

de fórmula 1 Michael Shumaher en nuestra comunidad

autónoma? Sin duda creo que es la gran (...) de este anterior

período de sesiones. 

De hecho se reconocieron públicamente y en medios de

comunicación que se habían hecho determinados contactos para

llevar a cabo esta prueba, al final no se ha hecho, como tantas

cosas que se anuncian y no se hacen. Pero queríamos conocer

¿qué es lo que pasó con este asunto? ¿Qué contactos se

hicieron? ¿Con quién? ¿Para hacer qué? Y ¿por qué se

desestimó?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. Para contestar tiene la palabra la Sra.

Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies. En relació aquesta qüestió Sr. Diéguez, jo

sincerament està clar que els mitjans informatius publiquen

notícies i les quals de vegades tenen una certa informació, però

no tota. En aquest cas li he de dir que nosaltres no vàrem

prendre cap iniciativa per poder dur a terme aquest

esdeveniment esportiu en aquestes Illes.

EL SR. PRESIDENT: 

Gracias, Sra. Consellera. En turno de réplica tiene la

palabra el diputado Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Efectivamente ya sé que no ha tomado ninguna iniciativa,

como en prácticamente casi ninguno de los asuntos que han

sucedido en estas Islas, especialmente en ninguno de los

grandes acontecimientos deportivos a los que se refieren. Como

dijo muy bien su director general, “se sienta en el despacho,

espera que alguien venga a proponerle, alguien que tenga la

iniciativa y luego si le parece bien se hace y si no le parece bien

no se hace”. ¿Qué no tiene iniciativa? Ya lo sabemos y eso no

es un timbre de gloria sino un timbre de deshonor. Todo lo

contrario de lo que está diciendo.

En cualquier caso sí que hay unas declaraciones hechas y yo

creo que no son unas declaraciones falsas y si son

declaraciones falsas me lo puede decir, me puede decir que lo

que se publicó en el periódico es completamente falso, se lo

inventó el redactor, etcétera, en la cual se hablaba de que se

estaba estudiando esta posibilidad. Hubo algún contacto, con

alguien hablaron, no le digo de quien fue la iniciativa, le

pregunto ¿qué contactos hicieron? ¿Con quién hablaron?

¿Quién les propuso esto? ¿Quién les propuso esta cuestión para

hacer esta posible exhibición en el Paseo Marítimo del Sr.
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Shumaher? Y también parecía que el Sr. Fernando Alonso tenía

que intervenir en la exhibición, aunque esto tampoco lo tengo

claro y me lo puede aclarar la Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. Para cerrar esta pregunta tiene la

palabra la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies. Sr. Diéguez insistesc, aquesta iniciativa en cap

moment va ser del Govern, és una iniciativa que possiblement

va ser de l’entitat organitzadora, o els patrocinadors del Sr.

Shumaher que varen donar aquesta notícia i que després es

varen posar en contacte amb aquest Govern. Però en cap

moment es va decidir dur a terme aquest esdeveniment

esportiu. 

I sincerament, en relació a la seva primera part d’aquesta

intervenció a la qual no es prenen decisions en temes esportius,

jo crec que està equivocat. Crec que mai s’havia parlat tan

d’esports com ara i després a les pròximes preguntes tendrem

temps de parlar-ne més amplament. Però en relació a aquest

tema, dir-li que el Govern no va prendre cap iniciativa en

aquest sentit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera.

I.3) Pregunta RGE núm. 408/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a la Copa Amèrica.

Pasamos a la pregunta RGE núm. 408, que también formula

el diputado Sr. Antonio Diéguez que tiene la palabra.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Es necesario puntualizar que... y lo

diré una vez, dos, tres, hasta que se logre entender que yo no

digo que no se tomen decisiones, decisiones se toman, unas

puede que acertadas, otras equivocadas y cada uno las valorará

como le parezca. Lo que digo es que no hay iniciativa. Ya

hemos repasado tres cosas, el campo de polo de Campos no

tiene ninguna iniciativa deportiva, al contrario fue una cosa que

venía por una urbanización. La exhibición de fórmula 1 del Sr.

Shumaher no tenía ninguna iniciativa, venía de fuera. Y

pasamos a la siguiente cuestión que es la Copa América. 

La Copa América tampoco es una iniciativa de este

Gobierno sino del anterior y que culminó, como todos sabemos,

con la eliminación de la candidatura de Palma para ser sede de

la Copa América y todavía estamos esperando una explicación.

Ya lo hemos preguntado en plenario y en plenario se nos ha

dicho que preguntemos al sindicato suizo Alinghi.

Efectivamente me gustaría poder preguntarle al sindicato suizo

Alinghi, pero nosotros no somos los interlocutores, el

interlocutor con el sindicato suizo Alinghi será en cualquier

caso quien patrocine esta candidatura y que es el Gobierno de

las Illes Balears. Y en representación del Govern, Sra.

Consellera, creo que es usted quien tiene que hablar con el

sindicato suizo Alinghi para pedir las explicaciones que

corresponde. 

Naturalmente lo primero que me interesa saber al respecto

es si ha hablado con el sindicato suizo para pedirle algún tipo

de explicación, porque también podría ser que ni se hubiera

interesado, que le hubieran dicho “esté eliminado” y hubieran

dicho “ah! Que bien, que alivio, para Valencia, asunto

concluido”. Y además, podíamos aprovechar la circunstancia

para que nos aclarara si es cierto ese insistente rumor que corre

de que su director general va a dimitir para irse a preparar la

Copa América en Valencia, en favor de dicha candidatura. Lo

hemos leído todos en los periódicos últimamente, lo cual sería

también altamente llamativo. Si nos pudiera decir que es un

rumor infundado pues nos tranquilizaría mucho.

En definitiva, me gustaría saber ¿por qué motivos se

excluyo a Palma como sede de la Copa América? ¿Se ha

interesado usted por ello y ha preguntado al sindicato suizo y

le han dado alguna explicación? O si nos dice, miren no me ha

interesado, no he preguntado a nadie y me he quedado tan

tranquila. Y también, por supuesto, me gustaría que

aprovechara para desmentir o corroborar que su director

general tiene previsto a la Copa América de Valencia en

próximas fechas.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. tiene la palabra la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies. Bé Sr. Diéguez, jo sincerament i més coneixent un

poc la seva trajectòria professional i una persona que coneix

tant el món de l’esport i que ha estat conseller d’Esports del

consell insular, sap perfectament que quan s’ha de dur a terme

un esdeveniment esportiu, sigui quin sigui, per desgràcia no són

els governs, ni les institucions que trien allà on es duran a

terme. Podríem comentar per exemple allò que parlàvem ahir,

vostè m’estava parlant de per què a la Copa Reina Sofia de

bàsquet no es va fer a Eivissa i es va fer a Mallorca? Bé idò

perquè és un tema que decideix la federació.

Què passarà amb la Copa Davis si no ve aquí? O si ve aquí

qui ho triarà? La Federació Espanyola de Tennis, evidentment

si fos una decisió d’aquest Govern jo li puc ben assegurar que

avui ja seria aquí. Què va passar amb la Copa Amèrica?

Exactament el mateix. Jo tenc aquí totes les passes que es varen

donar per poder aconseguir aquesta Copa Amèrica i realment

foren moltes, hi varen fer feina distints estaments i distintes

persones, entre ells el Club Nàutic, el Govern de les Illes

Balears, el consell insular, entre d’altres i no em voldria deixar

ningú en aquest sentit. I està ben clar que a mi totes aquestes

persones em mereixen el meu respecte perquè feren tot el

possible i s’encarregaren de fer les oportunes presentacions i

sobretot per poder complir tots els requisits que ens demanava

el sindicat suís, que és realment el que triava aquesta copa. 
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No sé si va ser mala fortuna, però Sr. Diéguez li ho dic ben

convençuda, jo pensava realment que aquestes Illes eren la

millor candidatura i ho seguesc pensant. Evidentment varen

triar una altra comunitat, va ser la valenciana en aquest cas. A

mi m’agradaria que hagués estat aquesta, estic segura que a

vostè també li hagués agradat, però no és una decisió que em

correspon a mi i per suposat les raons que donen ells és que en

aquest cas València va ser millor. Per suposat, quan un tria una

candidatura és perquè pensa que és la millor. És l’única cosa

que li puc dir.

Se’m presenten els meus dubtes quan vostè, de forma

insistent, perquè crec que és la tercera, quarta, o cinquena

vegada que vostè em fa aquesta pregunta. Jo no sé si és que

vostè hi veu coses rares, màfies..., és que no sé què he de

pensar Sr. Diéguez. No sé si és perquè vostès estan habituats a

veure aquest tipus de coses i pensen que han d’existir en tots els

governs o en tots els partits, però dir-li que sí, que això és la

cosa més transparent que hi ha hagut des de què jo som en

aquest Govern. Més explicacions no n’hi puc donar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Para la réplica tiene la palabra el

Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Tengo que insistirle en que ya sé

quien da los acontecimientos, normalmente cuando se negocia

la concesión de un acontecimiento importante, sea la Copa

Davis, sea la Copa América, sea uno u otro, cuando se negocia

se trata con unos interlocutores y los interlocutores en un

determinado momento dicen: “no os damos este acontecimiento

porque los otros ofrecen esto, esto y esto, o porque vosotros

tenéis este problema o este otro”. 

Por ejemplo nos podría decir: no se puede hacer la Copa de

la Reina de Baloncesto en el Blanca Dona de Ibiza, que es

dónde se debería haber hecho en su caso, porque no tiene

parquet, no decidieron que viniera a Palma, era porque no

había parquet allí. Y entonces la consellera lo que tendría que

haber dicho es ponemos 24.000 euros de nada y ponemos el

parquet, o enviamos una pista móvil de las que tenemos

estropeándose de la Universiada para ponerla allí, se envía, se

pone y se vuelve a traer y se hubiera jugado en tal sitio. Se da

una explicación y con esa explicación se soluciona, no se hizo

la Copa de la Reina en Ibiza porque  no había parquet. Se le da

la explicación a uno y si la puede solucionar lo soluciona y sino

no.

En el caso de otros acontecimientos como la Copa Davis,

etcétera, todos sabemos además que hay intermediarios, creo

que los derechos de la Copa Davis los tiene una empresa, esa

empresa supongo que irá negociando el patrocinio y

condiciones y mejorando con las distintas candidaturas que se

van presentando las condiciones de las ofertas para escoger la

mejor. Espero que ojalá, lo deseo fervientemente, que sea aquí.

Pero cuando se negocia, se explica se dice, es que en Jerez

tenemos tal cosa que aquí no nos dan y entonces uno tiene la

explicación de por qué en un sitio o en otro se hace un

acontecimiento. 

En el caso de la Copa de América, sin duda el mejor campo

de regatas del Mediterráneo es Baleares. Entonces si no ha sido

por una cuestión deportiva, si alguien me quiere discutir que el

mejor campo de regatas del Mediterráneo sea Baleares que me

lo diga, pero yo creo que nadie, ningún técnico se atreve a

discutir una cosa así. Entonces si estamos todos de acuerdo en

que desde el punto de vista deportivo la mejor zona es

Baleares, podemos estar de acuerdo en que hemos sido

eliminados por cuestiones no deportivas. Cuando entramos en

cuestiones no deportivas tenemos que valorar diversas y esto lo

que tendría que haberse interesado, porque según tengo

entendido no se ha interesado y no se ha preguntado cuál ha

sido esa cuestión no estrictamente deportiva que nos ha

eliminado de esa organización. 

Yo tengo una opinión muy clara, no es cuestión tanto de

mafias ni cosas de estas. Yo tengo una opinión clarísima, ya

digo que podré estar equivocado y respeto las opiniones de los

demás y no insultaré a nadie por tener una opinión distinta a la

mía. Pero mi opinión es que se ha querido favorecer, desde un

punto de vista político, la candidatura de Valencia. No digo que

haya una comisión que alguien la haya pagado a uno, o le haya

pagado a otro, sino que es una decisión política y que se hizo

llegar, supongo, no tengo ningún dato para decir que haya sido

así, pero supongo que se hizo llegar al sindicato suizo

diciéndole: “a nosotros nos va bien que sea en Valencia,

sabiendo que todas las otras candidaturas tienen una serie de

problemas, que si quiere, un día podemos hablar sobre ello”.

“Nos va bien Valencia”. Entonces para que no haya problemas

en España porque lleguen a la “final” Valencia y Baleares,

quitad a Baleares antes y entonces así todo el mundo podrá

estar contento de que sea Valencia y no tendremos contestación

por un sitio o por otro. 

Creo que fue una decisión política y esa convicción que

tengo, ya digo más por intuición que por datos, efectivamente

yo no estaba en ninguna de esas conversaciones y me gustaría

que me dijera con datos otra versión. Me podría decir usted he

hablado con tal o con cual y me han dicho que no, que ellos

necesitaban además construir 200 apartamentos para no sé qué,

necesitaban un terreno libre al lado del puerto y aquí no lo

teníamos, por ejemplo y la gente podría tomar cada uno su

opinión. 

 Y sobretodo sí que hay una cosa que me inquieta y es que

no me haya respondido a lo que le he preguntado acerca de su

director general si se va a ir a colaborar con la organización de

la Copa de América a Valencia. No es una cosa que me haya

inventado yo, lo he leído en la prensa y como lo he leído en la

prensa y de un periodista solvente, pues creo que es una

pregunta que tenemos todos en el aire y que nos podría decir:

mire no hay nada de eso y todos más tranquilos. O ya veremos,

o sí que hay algo.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:
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Gracias, Sr. Diéguez. Para cerrar esta pregunta tiene la

palabra la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies. Sr. Diéguez, la veritat és que em corrobora allò

que jo estava pensant. Ara vostè em ve a dir que si ens donen

la Copa Davis no serà perquè nosaltres tenguem una oferta

esportiva important, ni que puguem oferir coses fins ara lleials.

Vostè m’està dient que si ens donen la Copa Davis serà perquè

nosaltres feim un possible oferiment de què venguin a construir

no sé què i per suposat especularem i sinó donarem més

aportació econòmica que una altra comunitat autònoma.

Bé, Sr. Diéguez és allò que jo he entès de la seva

intervenció. Vostè ha vengut a dir que ens havien eliminat de

la Copa Amèrica per un motiu polític, que possiblement

València havia pogut oferir altres coses que no havia ofert

aquesta comunitat. Jo sincerament li he de dir Sr. Diéguez que

ho desconec i li puc assegurar que totes les coses que surten tan

d’esports com d’un altre tema de la meva conselleria, sempre

seran amb la màxima lleialtat. No entrarem en aquests jocs

perquè sincerament crec que no és la forma d’actuar d’aquesta

conselleria, ni molt manco d’aquest Govern. 

Per tant, jo vull pensar que si li varen donar aquesta

oportunitat a València és perquè reunia les condicions

esportives que demanava aquest sindicat. I vull pensar, Sr.

Diéguez, que si ens donen la Copa Davis és perquè realment

Mallorca, les nostres Illes, reuneixen les condicions suficients

i necessàries per poder tenir aquest gran esdeveniment esportiu,

no perquè hi hagi hagut altres tipus d’oferiments. Està clar que

vostè quan diu que no té dades és que no els pot tenir perquè no

existeixen, són conjuntures i idees seves, la seva forma de

pensar la coneixem tots.

Quant al tema de si el nostre director general d’Esports se’n

va o no, estic convençuda de què no. I estic convençuda de què

seria una gran pèrdua per a l’esport balear perquè no podríem

trobar altre director general millor en temes d’esports, té una

trajectòria esportiva i realment en temes de gestió i en temes de

poder dur esdeveniments esportius en aquestes Illes és

immillorable. Però ahir, vostè i jo mateixa, Sr. Diéguez vàrem

tenir l’oportunitat de poder tenir un debat en aquest mateix

Parlament i a mi, sincerament, jo sé que aquí hi ha 4 preguntes

específiques i que jo no tenc cap inconvenient en contestar,

però vostè només vol fer un apartat d’allò que és l’esport

d’aquestes Illes i aquest és una part, una part com una altra.

Estam xerrant d’esdeveniments esportius, però l’esport és molt

més. 

Jo li vaig contar ahir Sr. Diéguez, per tant, em preocupa que

una persona com vostè només entri en temes dels quals vostè

en vol treure una mica de..., no sé exactament de què, però vol

crear una mica de confusió que realment no existeix.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 409/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a situació en què es troba el possible

patrocini d'un equip ciclista professional per part del

Govern de les Illes Balears.

Pasaríamos a la última pregunta RGE núm. 409, sobre el

patrocinio del equipo ciclista. Tiene la palabra el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, pienso que el

deporte es mucho más que grandes acontecimientos, por eso los

he criticado tanto y no me han parecido nunca bien. Pero lo que

resulta es que cuando nos gastamos en grandes acontecimientos

el 90 y no sé cuantos por cien de la inversión en deporte, pues

me parece que hemos de hablar de aquello en que nos gastamos

el 90 y pico por ciento de la inversión en deporte. Fíjese que

solamente con el equipo ciclista nos gastamos 18 millones de

euros y ayer poníamos de relieve que con 27 equipos de

Baleares nos gastamos 1 millón de euros, con 27 equipos 1

millón, con 1 equipo 18 millones. 

¿De qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar

efectivamente que existe descompensación y entonces en

aquello en lo que gastan el dinero, donde invierten el dinero de

todos es donde nos hemos de ir centrando. Y desde luego para

los grandes acontecimientos estos se necesitan una serie de

condiciones deportivas, pero la Copa Davis si no paga 50

millones por los derechos federativos para traer la Copa Davis

aquí no tendrá la Copa Davis, hay que pasar por pagar 50

millones, o lo que resulte en la realidad en este momento. Es

decir, que en las negociaciones no sólo van las buenas

condiciones deportivas sino que van otras muchas cosas. De

hecho, si sólo fueran las buenas condiciones deportivas

Baleares estaría organizando la Copa América y la organiza.

Bien realmente me cuesta mucho explicarme para que me

entienda, porque yo digo unas cosas y luego me dice que digo

otras. Entonces yo creo que sería muy interesante, si le parece

bien, no tengo ningún problema en decirle públicamente en que

si quiere que tengamos algún día un debate en cualquier medio

de comunicación de radio, televisión o donde tengan a bien

recibirnos y que permita hablar con más flexibilidad y sin las

rigideces propias del trámite parlamentario que nos limita en el

tiempo y nos impide hacer aclaraciones a lo que se puede haber

mal entendido, estaré encantado en tener ese debate, queda el

guante sobre su mesa y recójalo cuando le parezca.

Y hablando de estos grandes acontecimientos vamos con el

siguiente porque no podemos para, patrocinio del equipo

ciclista. Le he preguntado en su momento en qué situación se

encontraba el patrocinio de un equipo ciclista profesional por

parte del Govern de les Illes Balears. Sabemos que en la

actualidad es que ya hay cerrado un trato, del que todavía no

tenemos copia del documento que se ha firmado al respecto,

espero que pronto se facilite a los grupos parlamentarios, que

se facilite mediante su envío a la cámara, no por el sistema

Flaquer, es decir, hacer que vayan los diputados a buscar los

papeles como penitentes a su conselleria, a fin de evitar que los

restantes grupos parlamentarios puedan enterarse de lo que se
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responde a uno, un fraude parlamentario como otro cualquiera,

pero propio de quien lo realiza y definitorio además.

Entonces le quería preguntar si el patrocinio del equipo

ciclista, ¿en qué situación se encuentra? Me gustaría que nos

aclarara también ¿cómo se han llevado y con quién las

negociaciones de este equipo ciclista? Puesto que es una cosa

que está realmente de actualidad. Me gustaría saber cuánto han

conseguido que paguen otros patrocinadores, me dijo que

estaba en estudio que otros patrocinadores privados también

contribuyeran a soportar esa inmensa losa que caerá sobre las

arcas deportivas de nuestra comunidad autónoma con un

presupuesto tan extraordinario, 3 millones de peseteas cada día,

18.000 euros diarios. Es una buena cosa que otras instituciones

o patrocinadores privados intervengan. ¿Si han conseguido ya

algún patrocinador privado? ¿Cuánto han conseguido? ¿Cómo

se va a instrumentar el tema? 

Y también lo que me gustaría saber, sobretodo, si gracias a

la actuación de estos patrocinadores privados se libera algún

dinero de esos 18 millones de euros, si irán a parar a nuestros

deportistas. No sé si me explico, si ahora consiguen de

patrocinadores privados 5 millones de euros por ejemplo, esos

5 millones de euros que quedan liberados de ese compromiso,

¿irán a parar a nuestros deportistas? ¿A estos 27 equipos que

ayer recibían la subvención de 1 millón de euros? O a cualquier

otro, me da lo mismo, por el criterio que estimen más adecuado

en su momento. ¿O este dinero ya no se utilizará en materia

deportiva?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. tiene la palabra la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies. Bé Sr. Diéguez, està clar que no entén cap

conseller, ni quan parl jo, ni quan parla el conseller

d’Economia, ni res, perquè aquesta pregunta també l’hem

contestada no sé quantes vegades en el Parlament i jo no tenc

cap problema en seguir contestant. Però està clar que la meva

versió sempre serà la mateixa perquè és l’única que hi ha i és

la real. Ja ho vàrem discutir ahir, vull dir que les coses de un

dia a l’altra no canvien.

No tenc cap problema en repetir-ho. Dels pressuposts

d’esports no es mou ni un euro cap als grans esdeveniments

esportius. Vostè sap que hi ha 8 i busques de milions d’euros,

el que suposa un increment d’un 11% respecte a l’any 2003,

amb molta diferència dels increments que hi havia anualment

en els darrers anys, per tant, molta diferència. I aquests 8 i

busques milions d’euros van destinats íntegrament als

esportistes i a l’esport de les nostres Illes.

Un altre fet són els esdeveniments esportius i que gràcies a

la sintonia i harmonia que hi ha entre les distintes conselleries

d’aquest Govern, per exemple amb la Conselleria de Turisme

hem decidit fer feina conjuntament i sabem que l’esport, a part

de tenir moltes altres virtuts, també té la sort de què ens pot

servir també com a reclam turístic. Per exemple un equip

ciclista, actualment està corrent la Volta a Andalusia, però que

correrà les millores voltes del món, el Giro i Tour i ens pot

donar molta publicitat i moltes hores de televisió. Per tant, a

part de ser un tema esportiu és un tema turístic. 

Destacar que el pressupost de la Direcció General d’Esports

no es mou ni un euro. Està clar que el conseller d’Economia li

va contestar en el seu moment que el patrocini d’aquest equip

ciclista val 18 milions d’euros. Però que no se’n va de la

Direcció General de l’Esport, hi ha una fundació que es diu

Illesport, que també li vaig explicar ahir quin era el seu

objectiu. El seu objectiu és la captació de recursos econòmics,

siguin d’allà on siguin, per a després poder-los destinar al

finançament de distints equips i també al seu patrocini.

La veritat és que d’aquests 18 milions la part que

correspondria a l’any 2004 ja tenim un altre patrocinador que

és Banesto i que ja ha fet una aportació de 3 milions d’euros.

Per tant, aquesta aportació d’aquests 3 milions d’euros l’hem

de restar de l’aportació que hauria de pagar el Govern i estam

en el mes de febrer de l’any 2004. Per tant, jo crec que en dos

mesos haver aconseguit 3 milions d’euros ja és una suma

important. Això ho ha de descomptar Sr. Diéguez dels 18

milions i a l’aportació que ens tocaria fer l’any 2004, que

aproximadament haurien de ser 6 milions d’euros, idò ara ens

toca pagar 3 milions d’euros. Els càlculs ja han baixant a la

meitat. Això per una part.

I llavors, per l’altra, miri, Sr. Diéguez, a mi el que

m’estranya és que vostè ahir m’oferís la seva voluntat i la seva

colAlaboració per a esdeveniments com és la Copa Davis, i quan

jo l’he convidat moltíssimes vegades perquè vostè em digui

quina és la seva postura davant aquest equip ciclista, la seva

forma evasiva es nota més contundent i important. Vostè em

diu que nosaltres no prenem decisions; jo crec que la decisió

del Govern en aquest cas és ferma i rotunda: tenim un equip

ciclista que dóna voltes, actualment. Digui quina és la seva

postura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Para la réplica tiene la palabra el

Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Me hace una pregunta y esto me

emociona, aunque sea un poco irregular dentro del trámite

parlamentario, y le diré una cosa, Sra. Consellera: ningún

inconveniente, yo se lo contestaré largo y tendido cuando nos

veamos en ese ofrecimiento que le he hecho, en un debate en

cualquier medio de comunicación.

(Remor de veus)

Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Tiene usted..., porque claro, ahora

yo no le podría contestar a una pregunta porque no es el

momento adecuado. Entonces, ya que no es el momento

adecuado, ¿por qué no hacemos esto? Donde usted quiera y

cuando usted quiera tendremos un debate sobre cuestiones
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deportivas y yo le explico largo y tendido la postura al

respecto, que creo que además es bastante significativa.

Fundació Illesport. Hombre, me alegra que usted me trate

de explicar lo que es la Fundació Illesport, me alegra que me

trate de explicar eso, pero yo le aconsejaría que hiciera una

cosa, que pregunte a los directores generales anteriores que ha

habido en deportes, tanto por el pacto de progreso como por el

Partido Popular, y pregunta la idea de la Fundació Illesport de

dónde procede, de quién procede, cómo se inició, etc., etc. Será

ilustrativo y a lo mejor se lleva alguna sorpresa.

Las cuentas del equipo ciclista no me cuadran. Ahora dice

que Banesto da 3 millones; yo creía que había 3 millones, creía,

ya le digo, porque como no nos han dado ningún papel, pese a

que se les ha pedido, como no nos han dado ningún papel pues

no lo sé todavía, pero según lo que tenía entendido sus 18

millones eran por un lado, y por otro lado el Banesto se

obligaba a poner cada año 2 millones de euros más toda la

intendencia propia del equipo ciclista -coches, utillaje, etc.- que

cedía para la organización. Esto es lo que tenía entendido.

Quiero decir que eso no restaba lo del otro lado. Ahora, me

parecería, si es una aportación extraordinaria que se ha hecho

ahora, que son dos más tres, no lo sé, esto me gustaría que

tuviera la deferencia con la oposición de ilustrarla con sus

mismos conocimientos y aportarnos esta documentación.

Bueno, me alegra la primicia que nos ha dado hoy. No ha

dado una primicia, y es que el equipo Illes Balears correrá el

Giro, de Italia, el Giro es el Giro de Italia, porque hasta este

momento sólo tenía previsto correr la Vuelta i el Tour. Pues

ahora que me diga que corre el Giro no sé si es una primicia o

si es un patinazo. Me gustaría que nos lo aclarara porque al

nivel del mundo deportivo, conocer si va a correr las tres

grandes vueltas o sólo va a correr dos pues tiene su

trascendencia. Me gustaría que nos aclarara esto.

Y luego me dice que no se utilizará ni un euro para

acontecimientos deportivos, y resulta que le estrella del deporte

eran los grandes acontecimientos deportivos, y los grandes

acontecimientos no están en el mundo del deporte, están en ese

limbo presupuestario, que a lo mejor es el fondo de

contingencia éste de que tanto de ha hablado, no sabemos

dónde está; porque en la Fundació Illesport no está, en la

Fundació Illesport me dijo -y me remito a las actas

parlamentarias- me dijo usted que había 400.000 euros para el

equipo ciclista, creo que eran 485, que me dijo, me puedo

confundir unos euros arriba o abajo, pero una cifra alrededor de

400; eso es lo que había en la Fundació Illesport. ¿Dónde está

ese dinero?, porque si está en otra conselleria...; en la de

Turismo no está, en la de Turismo solamente tienen 2 millones

menos para promoción de lo que se gastó en el último año del

pacto de progreso, tienen unos 7 millones -una cosa así- de

euros en promoción. De ahí no lo van a sacar. ¿Dónde está el

dinero del equipo ciclista?, ¿dónde está? Es el misterio más y

mejor ocultado en el presupuesto. Me lo podría decir, y sobre

todo sí que le rogaría, Sra. Consellera, por deferencia, que nos

aportara ya y cuanto antes el convenio firmado para el

patrocinio del equipo ciclista en el sentido de que sería lógico

que la oposición lo tuviéramos ya, y así pudiéramos hacer

preguntas con mayor conocimiento de causa, pero si nos

mantiene sin darnos la documentación será difícil que podamos

acertar tanto como quisiéramos y como estoy seguro que usted

también quiere en nuestras preguntas.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Diéguez. Para contrarréplica tiene la palabra la

Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies. Bé, Sr. Diéguez, està clar que és molt difícil

admetre quan les coses van bé, no? Està clar que intenta

confondre, perquè jo li he dit que el pressupost de la direcció

general va dedicat als esportistes d’aquestes illes, i que

evidentment si feim un esdeveniment esportiu no ens el faran

de gratis, l’haurem de pagar, com en aquest cas és per exemple

el patrocini de l’equip ciclista, perquè ara no sé si també havia

pensat que ja aquests 18 milions d’euros no existien. Jo no sé

d’on ha tret allò dels 2 milions ni m’importa, però jo tenc aquí

una pregunta parlamentària contestada pel conseller

d’Economia a la qual li parla del mateix import que jo: estam

parlant de 3 milions d’euros independentment de tota aquesta

estructura de cotxes, bicicletes, tot el que faci falta, entrava; va

a part dels 18 milions d’euros, no ens hem de confondre ara i

ficar-ne més.

Llavors el tema de la Fundació Illesport jo sé que va tardar

devers un any i busques a constituir-se i que per això justament

els clubs que després varen rebre la subvenció aquella

temporada varen haver de patir bastant i varen rebre les

aportacions econòmiques quan ja havia acabat la temporada i

que per això varen tenir problemes per planificar, perquè vostè

sap també, Sr. Diéguez, que un club o un equip depèn molt

d’aquestes aportacions, perquè planifiquen a principi de

temporada. No poden fitxar i no poden mantenir l’equip i

justament aquell any ho varen passar molt malament. El que

hem procurat nosaltres ha estat reestructurar aquesta fundació

Illesport. Vàrem tenir la sort que fa pocs dies, aquesta setmana,

vàrem firmar aquests convenis i a més varen poder rebre

l’aportació del 80% total de la subvenció que rebran durant

l’any 2004. Per tant jo crec que, com deia l’altre dia la

consellera de Salut a una senyora diputada, crec que els

terminis que s’aplicaven a l’anterior govern no són els mateixos

terminis que se’ns discuteixen a nosaltres.

Per tant jo crec que el tema de la Fundació Illesport vostè

el té ben clar i jo també, i és el sistema a través del qual es

finançaran aquests grans esdeveniments esportius. Actualment

té un import que va d’aquest govern i 3 milions d’euros del

Banesto. La nostra feina en aquest moment és aconseguir més

patrocinadors; en això estam i estam convençuts que

aconseguirem més aportacions econòmiques per poder fer

aquests esdeveniments i molts més. Segur, Sr. Diéguez, que

continuarà parlant d’esports i de grans esdeveniments i esper

tenir la seva colAlaboració, com em va oferir ahir per al tema de

la Copa Davis.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Antes de pasar al siguiente punto

del orden del día de hoy agradecemos la presencia de la Sra.

Consellera para venir a responder las preguntas, y por tanto

pasaríamos, si acaso, al segundo punto del orden del día.

II. Proposició no de llei RGE núm. 423/04, presentada

pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,

relativa a retirada de les tropes espanyoles d'Iraq.

Segundo punto del orden del día, que es la proposición no

de ley número 423, presentada por el Grupo Parlamentario de

Izquierda Unida y Los Verdes, relativa a la retirada de las

tropas españolas de Irak.

Para su defensa, por parte del Grupo Parlamentario de

Izquierda Unida y Los Verdes tiene la palabra el Hble.

Diputado Sr. Rosselló por un tiempo máximo de diez minutos.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, vàrem presentar

aquesta proposició no de llei ja fa unes setmanes, dins el mes

de gener, amb motiu d’un esdeveniment tràgic, que va ser la

mort de set espanyols membres del Centre Nacional

d’IntelAligència a Bagdad, i per tant vull començar com

comença l’exposició de motius, que és lamentant profundament

aquest fet i fent arribar el condol a les famílies i lamentar,

lògicament, aquesta pèrdua. 

Fa ja per tant tres setmanes que es va presentar; el que passa

és que desgraciadament una proposta d’aquestes

característiques no perd actualitat. Diumenge mateix, fa

escassament tres dies, es va celebrar el primer aniversari de la

gran mobilització en contra de la guerra d’Iraq, per aturar la

guerra d’Iraq, una mobilització que, a part de la seva

importància numèrica, va tenir una importància qualitativa

substancial, que és una de les grans primeres mobilitzacions

mundials fetes a la mateixa hora, en el mateix moment, a tot el

món, i convocades pràcticament per les noves xarxes

d’informació actuals. 

Per tant, desgraciadament per això és actual aquesta

discussió que feim avui, i també ho és perquè desgraciadament

la situació que s’està vivint a Iraq està molt lluny de ser una

situació de normalització democràtica.

Fa quasi un any, dia 20 de març se celebrarà l’any, es va

declarar la guerra de determinades potències occidentals contra

un petit i pobre país, que és com solen declarar les guerres els

poderosos. Si hagués tengut el moment atòmic o hi hagués

hagut certesa evident d’un potencial militar determinat

probablement no s’hagués declarat la guerra, com no es va

declarar a Corea o no s’ha declarat a altres bandes. Es va

declarar a un petit país pobre i esgotat pel bloqueig de més de

deu anys, i el més greu d’això és que el Govern espanyol va

decidir participar en un projecte d’aquestes característiques, en

una guerra clarament ilAlegal i ilAlegítima i èticament

reprovable, a pesar que el cost polític que es pagava per

participar en aquesta aventura era espectacularment alt: era

qüestionar les decisions de l’OTAN, alinear-se devora dels

Estats Units i enfront de les decisions majoritàries del Consell

de Seguretat de l’OTAN, era confrontar-se als països europeus

més importants i obrir una bretxa en el si de la construcció

europea, bretxa que encara tenim oberta i que patirem durant

anys, en lloc de fermar i conjugar bloc amb la resta de països

europeus, i a costa d’enfrontar-se a una molt majoritària opinió

pública espanyola que era contrària a aquesta aventura.

A pesar d’això, repetesc, el Govern espanyol participa en

aquesta aventura i tots recordam aquella tràgica aparició a l’illa

de les Açores del Sr. Blair, el Sr. Aznar i el Sr. Bush, on

donaven un ultimàtum pràcticament irresoluble. 

La guerra va començar, la guerra va tenir una durada curta

i determinada, a pesar de la qual cosa va provocar centenars de

morts, de víctimes de tot tipus, tant per part dels exèrcits

ocupants com per part del poble iraquià, va provocar destrosses

de tot tipus dins les infraestructures sanitàries, educatives, de

comunicacions, etc., d’un país que ja de per si estava en

condicions, com he dit inicialment, de molta pobresa, i fa ja

quasi un any que això es va produir, i l’objectiu fonamental pel

qual es va declarar aquella guerra, que eren les preteses armes

de destrucció massiva, no apareixen enlloc les armes de

destrucció massiva, i no apareixen perquè a aquestes alçades ja

ningú no dubta que no podien aparèixer perquè senzillament no

existien. Les declaracions que surten a la premsa ahir mateix

del cap responsable del Servei d’Inspecció de l’ONU, que ja no

ho és, on dóna compte de les seves opinions sobre aquest tema

són clares i clarividents. El fet que fins i tot la Cambra de

Representants dels Estats Units, amb la connivència de

l’administració Bush, hagi decidit posar en marxa una comissió

d’investigació per arribar al fons d’aquesta qüestió, al marge

que el resultat d’aquesta comissió se sabrà després de les

eleccions que es fan a Estats Units, però això són temes que a

nosaltres no ens van ni ens vénen, el fet és que s’ha posat en

marxa fins i tot a Estats Units una comissió d’investigació al

respecte, i aquí a Espanya desgraciadament el president del

Govern, el Sr. Aznar, no tan sols no accepta posar en marxa

una comissió d’investigació sobre un fet que és clamorós, que

és senzillament qüestionable, que es declara una guerra per un

motiu que no se sap si és cert o no és cert, com a mínim, i que

hi ha una amplíssima majoria de gent que pensa en aquests

moments que no era cert, no tan sols -repetesc- qüestiona i

impedeix per la seva majoria la creació d’una comissió

d’investigació, sinó que fins i tot es nega a participar en el

Congrés de Diputats, a la Diputació Permanent, per donar

comptes personalment quan se li demana de forma repetida per

tots, tots els grups de la Cambra excepte el Partit Popular.

Fa, per tant, un any que es va iniciar una guerra per trobar

unes armes de destrucció massiva que no existien, per

implantar un sistema democràtic que no es veu enlloc i que

desgraciadament està molt lluny de poder-se dur a terme.

Esperem que no haguem de lamentar dècades d’inestabilitat

precisament a una zona d’Orient Mitjà on era absolutament

imprescindible l’estabilitat. Vaig veurem amb alarma que

l’altre dia el consell iraquià actual promulgava una norma que

retallava els drets de les dones -si aquesta és la tornada a la

democràcia “apaga y vámonos”-, i que desgraciadament no

aconsegueix una altra de les mesures que sense cap dubte es

varen argumentar en el primer moment, quan es va declarar la

guerra, i sobretot les va argumentar el president Aznar, que era
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l’imminent acord a Palestina per pacificar la zona. D’això, ja

no se n’ha tornat parlar, i lògicament i desgraciadament està

molt enfora qualsevol acord d’aquestes característiques.

El fet és que la guerra encoberta continua, que els morts són

un reguer constant i quotidià, que la inestabilitat pareix

irresoluble, ja acaben d’acceptar tots que abans del 30 de juny

són impossibles unes eleccions perquè, com es poden fer

eleccions a una zona on s’està a tiro limpio i pràcticament a

l’inici d’una guerra civil?, on s’han destapat tots els dimonis

que existien en aquest país i en aquest moment la confrontació

entre ètnies i zones geogràfiques i territorials determinades és

una olla a pressió a punt d’esclatar? I aquesta és la situació. 

Davant una situació com aquesta l’única posició sensata

seria que Espanya tragués les seves tropes, deixés de

colAlaborar en un projecte infame, en un projecte que no té cap

justificació ni ètica ni legal, i que no fa més que complicar la

política internacional del nostre país en el marc de la Unió

Europea i dels països àrabs. Per tant aquesta és un poc la

justificació per la qual es presenta aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Rosselló. Para fijar la posición tiene la

palabra el Sr. Riudavets por parte del Grupo Parlamentario

PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, Sr. President. Vull anunciar ja d’entrada la nostra

postura decididament favorable a aquesta proposició no de llei.

En el seu moment, i ho continuam fent, vàrem denunciar la

immoralitat, la ilAlegalitat, la injustícia d’aquesta guerra, una

guerra que va néixer entre mentides i que ara encara es vol

justificar amb més mentides.

L’Estat espanyol, millor dit, el Govern de l’Estat espanyol

va donar suport i va participar en una guerra ofensiva i està

participant encara en una ocupació armada. Una guerra sense

suport de les Nacions Unides, una guerra sense autorització del

Parlament espanyol, una guerra, com he dit, en base a mentides.

Es va dir, es va vendre com una guerra preventiva, una guerra

per prevenir els atacs iraquians amb unes preteses armes de

destrucció massiva, armes que s’han demostrat que eren

inexistents, fictícies, quan els mateixos inspectors de l’ONU ja

deien que no n’hi havia i quan el Sr. Bush, el Sr. Aznar i el Sr.

Blair, el triangle aquest de les Açores, sabien perfectament que

no hi havia armes quan varen engegar la guerra.

Però vull fer un parèntesi, perquè no ens hem de confondre

ni volem que es confongui la ciutadania. La nostra força

política condemna qualsevol tipus de dictadura. La dictadura de

Saddam Hussein certament era abominable; ho era l’any 2003

i ho era també els anys vuitanta, quan Estats Units li donava

suport, armes i finançament; una dictadura tan abominable com

moltes d’altres que per desgràcia hi ha arreu del món i que

compten amb la benevolència, la simpatia i fins i tot l’ajuda del

govern americà i del govern espanyol. Perquè estar contra un

atac injustificat contra un país sobirà no és estar, ni molt

manco, a favor del seu govern dictatorial. Perquè el problema

és un altre: el problema és que ni el govern dels Estats Units ni

el govern espanyol no tenen cap legitimitat per erigir-se en

policies internacionals. Per això caldria, que no hi va ser, un

manament de l’ONU. 

A més a més, ja desemmascarada la falAlàcia, la mentida de

les armes de destrucció massiva, s’agafen ara, com a nova

excusa, com a nova justificació, al fet que d’aquesta manera

amb la guerra van acabar amb la dictadura de Saddam Hussein.

I jo en deman: si ja s’ha arrogat, s’han autoarrogat el paper de

policia democràtica internacional, intervendran ara contra

Pakistan, una altra dictadura sagnant a la qual donen suport?,

o contra Aràbia Saudí, una dictadura teocràtica familiar

fonamentalista, que és la nineta dels seus ulls?

Açò ens demostra que la guerra va fer parts i quarts, va ser

per interessos econòmics i per vanitat política d’uns dirigents,

entre ells el Sr. Aznar, amb un absolut menyspreu de les

normes internacionals.

Però el drama no s’acaba aquí. L’Estat espanyol és

actualment part d’una força d’ocupació, i no ens poden vendre,

ja vist com han anat els esdeveniments, que hi són per a tasques

comunitàries, hi són com una força d’ocupació.

L’encaparrament i la vanitat dels nostres governants ha conduït

la situació a un carreró sense sortida, a una larvada guerra civil

amb milers de morts, on els militars espanyols es troben enmig,

i açò per la supèrbia del govern popular de Madrid, un govern

que per més inri, per a més vergonya, menysprea el Parlament

i es nega a donar explicacions als representants del poble. 

Per a nosaltres també l’única sortida és l’administració

directa de les Nacions Unides preparant amb rapidesa el retorn

a la sobirania d’Iraq i el final d’aquesta ocupació militar, i per

açò el nostre suport, com ja he dit, a la proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Riudavets. Por el Grupo Parlamentario

Socialista tiene la palabra la Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Vull anunciar també el nostre vot

favorable a aquesta proposta d’Esquerra Unida i part dels

arguments. Intentaré no ser reiterativa, encara que es fa difícil,

perquè ja els han donat els portaveus dels altres grups

parlamentaris, però efectivament entenem justificada la retirada

d’aquestes tropes espanyoles que s’han enviat a Iraq sense cap

mandat de Nacions Unides, de forma absolutament unilateral

i sense cap acord del Parlament espanyol, i entenem justificada

aquesta retirada perquè mai no hi haguéssim hagut d’anar en les

condicions amb què ho han fet. Primer -ja s’ha dit aquí-, perquè

aquesta ha estat una intervenció, una guerra absolutament

ilAlegal; no ha tengut en compte cap acord de Nacions Unides;

s’ha comprovat a posteriori, a pesar de tots els advertiments

que ja s’havien fet abans de la guerra, que no existeixen o no

s’han trobat cap tipus d’armes de destrucció massiva; i per

suposat, i així les Nacions Unides ho defensen, no es pot parlar

mai de guerra preventiva, no es pot actuar com s’ha fet ara per

una guerra preventiva, sinó tot al contrari, s’ha d’aplicar la

diplomàcia preventiva.
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I és trist veure l’actuació de l’actual govern espanyol, el

seguidisme que ha fet del govern nord-americà, del Sr. Bush,

com ha mentit descaradament i sabent-ho al Parlament espanyol

i, el que és pitjor, errada rere errada sense cap rectificació. Hem

pogut veure com a Estats Units i a Anglaterra s’ha acordat obrir

una comissió d’investigació; també hem pogut veure com

aquests responsables polítics d’aquests països han donat

explicacions als seus respectius parlaments, i en canvi a

Espanya res de tot això no ha passat. 

Veritablement -les prediccions jo crec que fins i tot van

quedar curtes- la postguerra està essent molt pitjor i molt més

cruenta del que s’esperaven, i molt pitjor del que va passar els

dies que va durar la guerra. Aquest matí mateix,

malauradament, dos nous cotxes bomba han deixat noves

víctimes, i estam en un moment crucial, ja que s’està pendent

d’aquest traspàs de poders a Iraq abans del 30 de juny

d’enguany, i pendent també de les eleccions. Efectivament, ja

s’ha dit que serà difícil complir aquest termini perquè hi hagi

eleccions abans del 30 de juny, la mateixa majoria àrab xiïta ja

ha renunciat fins i tot que puguin ser les eleccions abans del 30

de juny, conscients que això era difícil de complir. Els països

veïns a Iraq demanen que acabi aquesta ocupació i, a més, que

l’ONU tengui una intervenció molt més activa per donar sortida

a aquest conflicte.

Com deia fins i tot personalitats com el mateix enviat

especial a Iraq de l’ONU ha denunciat que els moments de

tensió que es viuen poden provocar una guerra civil, que amb

aquesta actitud i amb aquesta actuació estam abocats a una

guerra civil a Iraq, i això ho ha dit fa pocs dies, com deia, el

mateix enviat especial a Iraq de Nacions Unides.

El comportament i l’actitud de l’Estat espanyol haurien de

ser recuperar la confiança en Nacions Unides, recuperar el

consens, ja que la seva política exterior, la política exterior del

nostre país és la pitjor, diria jo, que s’ha viscut en els darrers

vint anys. És una política exterior de confrontació amb els

països del nostre voltant, de la Unió Europea, i amb una clara

errada de càlcul, pensant que qualsevol colAlaboració amb els

Estats Units ha de suposar un enfrontament entre els països de

la Unió Europea, i això no ha de ser així, no ha de ser

incompatible; pot existir, quan sigui necessària, aquesta

colAlaboració transatlàntica, però en cap cas no ha de suposar

un trencament de les relacions dins Europa.

I també s’ha dit aquí, però crec que s’ha de remarcar que,

efectivament, diferents excaps d’inspecció de les Nacions

Unides, entre ells Hans Blix i Scott Ritter, han reconegut que

mai no s’havia afirmat que hi hagués armes de destrucció

massiva, sinó que potser n’hi podia haver. I ens preocupen

també les declaracions que ha fet el Govern espanyol a través

del seu portaveu, del Sr. Zaplana, quan va dir que el govern el

que tenia era una convicció; no sabem si això era una convicció

íntima, si això eren raons de fe, però no volem una actuació del

Govern espanyol per motius de convicció personal i íntima,

sinó que en coses tan greus no es pot ser tan frívol, i el Govern

espanyol i qualsevol govern ha d’actuar dins la legalitat en

qualsevol intervenció i, sobretot, dins el mandat de Nacions

Unides.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Costa. Por el Grupo Parlamentario Popular

tiene la palabra el Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot vull

anunciar que el Partit Popular, si es voten conjuntament el punt

número 1 i el punt número 2, votarà en contra; en cas que el

representant d’Esquerra Unida consideràs oportú que el punt

número 1 i el punt número 2 es votassin per separat, nosaltres

votaríem a favor del número 1 i en contra del número 2. Això,

evidentment, ja no depèn de nosaltres.

Per altra banda voldria fer una sèrie de puntualitzacions que

es fan en aquesta proposició no de llei, que en tot moment

consider que són absolutament falses o almanco bastant

discutibles. Es parla d’una guerra fora de la legalitat

internacional. Jo crec que..., què és una guerra ilAlegal?,

simplement crec jo que no es pot aplicar aquesta adjectiu a cap

guerra, no crec que hi hagi guerres legals ni ilAlegals, ni tampoc

guerres immorals ni morals, ni guerres justes ni injustes;

senzillament jo crec que són conceptes, la moralitat, la justícia

i la legalitat, que en cap moment no serveixen per qualificar

una guerra, que precisament és el trencament del diàleg i de la

paraula, instruments en què es basa la democràcia i l’imperi de

la llei. Per tant és un contrasentit.

Però de quina legalitat ens parlen les esquerres quan ens

diuen que aquesta guerra ha estat ilAlegal? Ens parlen de les

decisions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Jo

els record que les Nacions Unides no sancionen si una guerra

és legal o ilAlegal, simplement mostren el seu acord o desacord

a una intervenció. De quina legalitat internacional parlam quan

els països representats en el directori del Consell de Seguretat

de les Nacions Unides sabem perfectament que en lloc de

defensar principis universals van allà a defensar els seus propis

interessos geopolítics i geoestratègics, i on cinc països tenen

dret a vet? De quina legalitat estam parlant? Per què les

Nacions Unides no són conseqüents amb les resolucions que

firmen?

Abundant en la legalitat, fou legal la intervenció a Kosovo?

Des del punt de vista de la legalitat que utilitza l’esquerra la

intervenció a Kosovo no va ser legal. Però va ser legítima?,

nosaltres creim que sí, la intervenció a Kosovo, els

bombardejos a Belgrad varen ser absolutament legítims perquè

evitaren un mal major, que era la continuació de la neteja ètnica

del poble albanokosovar. Però ens recordam que quan varen

intervenir els Estats Units a Belgrad, a Iugoslàvia, ens

recordam de les proclames pacifistes, ni Milosevich ni OTAN

deien, ni una cosa ni l’altra, on l’esquerra sempre, una vegada

més, se situava en l’equidistància entre uns i els altres.

Evidentment, no crec que sigui comparable el Sr. Clinton amb

el Sr. Milosevich, però els pacifistes i les esquerres en general

feien això, se situaven a un pla entremig, a una equidistància

entre uns i els altres.

A q u e s ts  m a niq ue ism e s,  aq ue ste s re d u c c i o n s

simplificadores, aquests eslògans només pretenen enganar

l’opinió pública. Les Nacions Unides han demostrat, per no
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parlar durant tots els anys de la Guerra Freda, on, evidentment,

totes les guerres devien ser ilAlegals, perquè des del moment en

que bé la Unió Soviètica o els Estats Units tenien dret a vet,

evidentment les Nacions Unides no podien aprovar cap tipus de

guerra, ni tampoc ingerir o intervenir, ingerir-se dins els

genocidis fins i tot interns de molts països, és evident que

aquests deu anys ens han donat prou proves, prou evidents, que

les Nacions Unides no han estat a l’alçada que les corresponien,

entre d’altres perquè no han mostrat la fermesa que les

corresponia fent complir aquelles resolucions que havien

firmat.

Se’n recorden dels Grans Llacs? Se’n recorden de l’antiga

Iugoslàvia? Quin paper han jugat les Nacions Unides en

aquests casos? Jo crec que el que s’ha demostrat durant el segle

XX és que allà on han intervingut militarment els Estats Units,

en general, la cosa ha anat millor, sense cap dubte. Recordam:

primera guerra mundial, segona guerra mundial; es varen retirar

del Vietnam i les conseqüències varen ser desastroses,

recordem Cambotja, en Pol Pot; se’n recorda qualcú ara o es

queixa qualcú de la intervenció dels Estats Units amb Noriega?

Se’n recorda qualcú de la intervenció del Estats Units en el 91,

a Iugoslàvia? Pot ser la intervenció dels Estats Units contra els

talibans, qualcú se’n queixa? Crec que les ocupacions dels

Estats Units, durant el segle XX, i esperem durant el segle XXI,

han estat sinònim de progrés, creació de riquesa, prosperitat,

tribunals independents, llibertat i democràcia. Els agradi o no,

és així.

Això no vol dir que les decisions intervencionistes dels

Estats Units no siguin discutibles, de fet l’opinió pública dins

els Estats Units, fins i tot dins el si del propi govern Busch,

evidentment es discuteix i és molt discutible, evidentment tots

sabem que dins el si del govern dels Estats Units hi ha dues

posicions clarament enfrontades, la dels neoconservadors i la

dels realistes, per exemples, i hi ha una forta crítica dins els

Estats Units contra aquesta guerra. Però, també són discutibles

els moviments pacifistes; perquè clar, quan són tan sensibles

per les morts causades durant l’ocupació de l’Afganistan o de

l’Iraq, morts que tots lamentam, i amb l’alta tecnologia els

minimitzen al màxim, i tan insensibles, al mateix temps, pels

assassinats i genocidis, molt més reprovables, dirigits contra la

població civil, no per equivocació, sinó com a instrument de

terror; què diuen els pacifistes davant tot això? Creuen vostès

que es va actuar correctament en els Grans Llacs, a la matança

dels Utus contra el Tutzis, únicament perquè les Nacions

Unides no aprovaren la intervenció? No creuen vostès que es

varen torbar molt a intervenir a Iugoslàvia? Quants assassinats

s’haguessin evitat si les Nacions Unides haguessin actuat aviat,

amb fermesa i sense por?

ApelAlar al dret de no ingerència, que ha estat un principi

pràctic dins el dret internacional, que no moral, a certs casos,

quan veim per exemple els drames i les tragèdies per la

televisió d’autèntics genocidis i d’autèntiques violacions dels

drets humans a molts països, no crec que, avui per avui, i de fet

amb el que és la diplomàcia internacional, perd pes davant el

que s’anomena la ingerència humanitària; o sigui, intervenir en

aquells casos extrems, quan la població d’un país està en perill

davant el terrorisme d’Estat. Està clar que aquest dret a la

ingerència humanitària s’ha d’usar amb molta prudència, però,

sense cap dubte, és un concepte que desplaça poc a poc

l’intocable, fins ara, dret a la no ingerència.

I de les víctimes iraquianes qui se’n record? Què me’n dieu

dels xiïtes i dels kurds durant els anys 1987 i 1988 en què

Saddam va utilitzar armes químiques? O dels 40.000 soldats

iranians assassinats amb armes químiques en el 82?

Ens parlen d’ocupació ilAlegal. I quina ocupació és legal,

quina, la soviètica a l’Afganistan, a Praga, Budapest, o l’actual

francesa a Àfrica? Les ocupacions ni són legals ni ilAlegals, són

ocupacions per força, i això no té res a veure amb la legalitat.

Llavors ens diuen que no hi ha avanços democràtics a l’Iraq; de

ben segur que no n’hi hagués hagut cap d’avanç democràtic si

hagués continuat el règim de Saddam Hussein. Basta mirar el

document de seguretat exterior nord-americana, el National

Security Strategy of the United States of America, per témer-

se’n de quins són els objectius dels Estats Units a Iraq, i no hi

ha ni interessos econòmics, ni d’altres excuses o raons que

sempre dóna l’esquerra en tot això. El que hi ha, precisament,

és la reconstrucció d’Iraq i anar-se’n quan aquell país hagi

assolit un règim democràtic; que evidentment és difícil, està

clar que la postguerra és difícil, però seria una autèntica

irresponsabilitat per part dels Estats Units i per part de les altres

forces, espanyoles també, anar-se’n. Jo només recordaria com

se’n varen anar els països europeus, com es va produir la

descolonització als països d’Àfrica i d’Àsia, com varen quedar

aquests països. No va ser pitjor el remei que la malaltia? Com

va quedar el conflicte arab-israelita quan els britànics varen

decidir a l’any 48 anar-se’n, amb la cèlebre cita “Després de

mi, el diluvi”, i efectivament el diluvi va succeir un dia després

que els britànics haguessin abandonat el territori palestí.

Per tant, evidentment, el que no farem serà donar suport a

aquesta moció, almanco en aquest segon punt.

Ens diuen que no hi pot haver més víctimes; però qui ens

assegura que si ara mateix les forces aliades se’n van de l’Iraq

no hi haurà més víctimes que ara, qui ens ho assegura? 

Ens parlen d’armes de destrucció massiva, diuen que no

existeixen. Molt bé, potser que no existeixin, però el cas és que

abans de la intervenció dels Estats Units en Saddam Hussein:

1, havia utilitzat armes químiques i biològiques per liquidar els

seus enemics; 2, des de l’alt el foc del 91, en què es perpetuava

el règim baarsista a canvi de desarmar-se segons les resolucions

de l’ONU, s’havia compromès a desarmar-se per continuar l’alt

el foc; 3, fins a l’any 98, amb moltes dificultats, els inspectors

de l’ONU certificaren la destrucció d’ingents quantitats

d’armes químiques i biològiques; 4, des del 98, els inspectors

de l’ONU no pogueren tornar fins a la represa del conflicte, no

varen poder tornar entrar dins l’Iraq perquè aquest senyor els

ho prohibia; 5, el Sr. Saddam Hussein havia donat asil a

dirigents d’organitzacions terroristes palestines; 6, havia donat

suport i justificat actes terroristes; 7, havia enviat doblers a les

famílies dels terroristes suïcides palestins; 8, havia mantingut

contactes d’alt nivell amb Al-Qaeda; 9, havia donat refugi

temporal i assistència tècnica a dirigents d’Al-Qaeda; 10, havia

entrenat comandos suïcides.

No és estrany, per tant, que el Consell de Seguretat de

l’ONU declaràs que Iraq: “Había incurrido y sigue incurriendo
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en violación grave en sus obligaciones”, incomplint les

resolucions de l’ONU 687, de 1991, d’alt el foc, i la 1441.

Explícitament, era una amenaça per a la pau i seguretat

mundials, amb això hi estava d’acord tota la comunitat

internacional.

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

El conflicte no era tant l’existència o no d’aquestes armes

de destrucció massiva, era si realment als inspectors se’ls

donava més temps o no, no per trobar-les, sinó per certificar la

seva desaparició, que és diferent. El paper dels inspectors era

fer de notaris d’uns arsenals que, efectivament, havien existit,

i que aquest senyor es negava a certificar la seva desaparició.

Per tant, des del Partit Popular apostam per unes Nacions

Unides fortes, que executin i que facin complir el que firmen i

que puguin ser un vertader instrument per a la pau i seguretat

mundials. Jo crec que el cas de Líbia és la primera mostra del

que succeeix quan la pressió internacional és seriosa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Font. Si quiere hacer uso de la palabra el Grupo

Izquierda Unida, tiene la palabra el Sr. Rosselló, por un tiempo

máximo de cinco minutos.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, jo agraesc la intervenció del Sr. Diputat, pel to i perquè

així és com han de ser les discussions, la qual cosa no sempre

passa en aquesta cambra i en aquest moment ho reconec. I a

més agraesc la claredat, perquè ha estat transparent,

evidentment ha situat amb absoluta claredat les diferències

entre les posicions ideològiques seves i les que jo represent,

damunt un tema absolutament important per valorar de què

parlam; sobretot pel que fa al principi de la seva intervenció,

més que al final, que ha cercat algunes justificacions al tema de

perquè la guerra, que no tenen massa sentit i que s’han utilitzat

moltes vegades; que si Saddam era un perill i que bé. I Corea

no és un perill? I Xina no és un perill? I per què no l’envaeixen

Xina? Parlem clar i sapiguem de què parlam.

Per tant, en definitiva, aquestes argumentacions no tenen

massa consistència. O allò de, la falca habitual que els

pacifistes condemnen uns crims i no condemnen uns altres, jo

he condemnat tota la meva vida allò dels Grans Llacs i allò dels

crims de Sadam i allò de tots, per tant això...

Però bé, el fons, el bessó de la seva intervenció és

l’explicació del que per a vostè és l’ONU, amb la qual cosa, si

vostè i el seu partit tenen l’opinió que tenen de l’ONU no

m’estranya que es passin pel folre les seves resolucions, perquè

després de la intervenció del que vostè ha explicat què és

l’ONU, la conclusió que s’hauria de plantejar és la dissolució

de l’ONU. I si després d’explicar el que vostè entén per l’ONU,

a més explica que les intervencions militars d’Estats Units el

que han donat és progrés i benestar, en general, per tot,

evidentment s’entén el que vostè pretén; el model que a vostè

li agrada és un model unipolar, on una potència forta i poderosa

doncs contengui i sigui la que decideixi quins crims s’han

d’atacar i quins crims no; quines actituds, quines coses en

contra dels drets humans són castigables i quins no són

castigables; on s’ha d’intervenir i on no s’ha d’intervenir, com

i com no. En definitiva té un model evidentment que respon al

que diu el Sr. Aznar, al que diu el Partit Popular, millor dit, no

al que diu, al que fa; la gran importància de la seva intervenció

d’avui és que, a més, ho diu amb absoluta claredat, sense pudor

de cap tipus i desvetllant clarament el que pensa damunt aquest

tema.

Nosaltres pensam que el que fa falta és una ONU forta, que

funcioni democràticament i que la solució dels conflictes a

nivell mundial vagin pel camí del diàleg, del consens, de la

redistribució de la riquesa a nivell mundial i no pel braç armat

d’una potència internacional. Aquesta és la diferència de

concepció. Davant això, doncs clar, lògicament vostè està

d’acord amb la intervenció d’Iraq i lamenta que se n’hagin

produïdes d’altres que fan falta que es produeixin.

Jo estic en contra. A pesar de tot, com que tenc tant de

respecte per les víctimes que s’han produït, acceptaré la votació

per separat perquè me pareixeria molt bo que tota la cambra

lamenti les víctimes espanyoles en aquest conflicte en concret.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Rosselló. Por tanto, queda claro que se

acepta que hay dos partes: la primera parte sería el primer

párrafo, que es lo que acaba de manifestar el Sr. Rosselló.

Pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor de este párrafo?

Por unanimidad, se entiende.

Por tanto, pasaríamos al segundo que se ha quedado.

¿Votos a favor del segundo párrafo de la proposición?

¿Votos en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra 8; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

En consecuencia, queda rechazada la Proposición no de ley

número 423, relativa a la retirada de las tropas españolas en

Irak.

I no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Muchas gracias, señoras y señores.
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