
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 353-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2009 Núm. 25
 

Presidència
de l'Honorable Sra. Aina Rado i Ferrando

Sessió celebrada dia 12 de febrer del 2009 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 13382/08, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla pilot integral de normalització lingüística per a l'illa
d'Eivissa. 330

2) RGE núm. 3751/08, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicitud al Consell Superior d'Esports de la subvenció
del cent per cent del cost dels desplaçaments dels equips i dels esportistes de Balears a la península i a les Illes Canàries per participar
en competicions esportives estatals. 333



330 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 25 / 12 de febrer del 2009 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Bones tardes, presidenta. Isabel Llinás substitueix Carme
Feliu.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor sustituye a Francesc Fiol. 

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix Antoni Pastor.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Rosa Maria Alberdi.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, Miquel Jerez substitueix Antoni
Serra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, sembla que no hi ha més substitucions.

En primer lloc aquesta presidència vol retre compte a
aquesta comissió de l’escrit RGE núm. 1940/09, pel qual el
Grup Parlamentari Socialista comunica els canvis dels següents
diputats: la Sra. Maria Lluïsa Morillas i Navarro substitueix la
Sra. Francisca Lladó i Pol, i la Sra. Margalida Mercadal i
Mercadal substitueix la Sra. Maria Torres i Marí, per tant, els
donam la benvinguda en aquesta comissió.

I també volíem retre compte de l’escrit RGE núm. 1939, pel
qual la Sra. Maria Torres i Marí renuncia al càrrec de secretària
de la Mesa de la comissió, com és obvi, per la seva dimissió
com a membre d’aquesta comissió.

1) Proposició no de llei RGE núm. 13382/08, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla pilot integral de
normalització lingüística per a l'illa d'Eivissa.

Una vegada dit això, passam al primer punt de l’ordre del
dia d’avui consistent en la Proposició no de llei RGE núm.
13382/08, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa al
Pla pilot integral de normalització lingüística per a l’illa
d’Eivissa.

Per defensar-la intervé per part del Grup Parlamentari Mixt
l’Hble. Diputada Sra. Esperança Marí per un temps de deu
minuts.

Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
panorama sociolingüístic de les Balears és divers i complex; no
és estrany que sigui d’aquesta manera perquè la configuració
social que hem tengut al llarg de la història i totes les variants
que hem patit, han fet que aquesta complexitat sigui un fet
evident. A les Illes Balears tenim des d’àrees en què l’ús de la
llengua pròpia és prou semblant a allò que en diríem una plena
normalització, fins a àrees en què l’ús del català pràcticament
s’ajusta més als paràmetres d’una llengua estrangera i no als que
haurien de ser normals, com a llengua pròpia, que és a la
comunitat de les Illes Balears.

Així, tenim exemples a l’illa de Menorca o a la part forana
de Mallorca, on la situació sociolingüística és considerablement
favorable. Però en canvi, a l’illa d’Eivissa, a causa dels canvis
poblacionals i de l’estructura econòmica i social, les
circumstàncies són molt més difícils i, per tant, també molt més
complicades. Eivissa, ho tenim ben clar, constitueix una àrea
amb necessitats ben especials, des del punt de vista del procés
de normalització lingüística. És, amb una certa diferència, l’illa
que ha rebut un contingent més gran proporcionalment durant
aquests darrers anys de població immigrada, de població
nouvinguda. També era destacable el contingent de població
vinguda de fora amb l’onada immigratòria de la primera etapa
del desenvolupament turístic. Va ser aquesta primera
immigració la que va canviar les característiques
sociolingüístiques de l’illa d’Eivissa. Però ara el canvi ha
crescut de manera exponencial. 

És ben cert que aquests canvis afectaren el conjunt de les
Balears, però Mallorca comptava amb un mínim coixí cultural,
de què estava prou mancada l’illa d’Eivissa. I a Menorca existia
una tradició ben diferenciada i es comptava amb una estructura
econòmica més complexa i rica que no la que tenim a Eivissa.
Això, per tant, ja va marcar des d’un principi unes diferències
substancials entre illes que s’han mantingut a través d’aquest
temps. Les dificultats i febleses quant a normalització
lingüística s’han accentuat pel fet que no hi ha hagut les
inversions necessàries en política lingüística a l’illa d’Eivissa.
Estic convençuda que malgrat les dificultats que també han
existit per dur endavant el procés de normalització a Mallorca
i a Menorca, aquestes illes han anat trampejant la situació millor
que no Eivissa. 

És obvi, per tant, que Eivissa necessita una atenció especial,
ben focalitzada i diferenciada, si allò que volem és que ningú no
quedi despenjat d’aquest procés de normalització de la nostra
llengua en el conjunt de les Illes Balears, i quedar despenjats en
el moment històric en què vivim podria ser especialment greu.
Un dels reptes fonamentals que haurem d’afrontar de cara al
futur és la cohesió social en el conjunt de les Illes Balears i la
cohesió de la nostra societat passa necessàriament per uns valors
compartits, per una identitat que tothom identifiqui com a
pròpia i per una clara incorporació sociolingüística de totes les
persones nouvingudes a la nostra comunitat. Es tracta d’una
tasca molt important, per la qual hem de reforçar els flancs més
febles i en aquest cas clarament, l’illa d’Eivissa.
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El Govern de les Illes Balears, senyores i senyors diputats,
és responsable de la política lingüística a tot l’arxipèlag i ha de
vetllar perquè el procés de normalització vagi aparellat al
conjunt de les illes, sense que es produeixin situacions
divergents entre illes. Això fa que Eivissa necessiti d’aquest pla
específic en aquest camp per poder-se posar al nivell de la resta
de les illes.

Per tot això, el Grup Parlamentari Mixt presenta aquesta
proposició no de llei que demana bàsicament dos acords. Un és
instar el Govern a fer un pla pilot de normalització lingüística
a dissenyar conjuntament amb el Consell Insular d’Eivissa dins
l’any 2009. I es complementa amb allò que també es demana al
Govern de les Illes Balears, a través de la seva Direcció General
de Normalització Lingüística, que aporti les dotacions
pressupostàries necessàries per poder tirar-lo endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam al torn de fixació de posició.
En primer lloc per part del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per donar suport a aquesta
proposició no de llei. Creim que els arguments que ha expressat
la Sra. Marí justifiquen plenament aquesta proposta d’un pla
pilot. La veritat és que com ella molt bé apuntava hi ha zones
també dins el país on la situació pot ser relativament semblant,
com a mínim a redols. Però en qualsevol cas que es triï la unitat
illa d’Eivissa per a aquest pla pilot té tots els arguments per
tirar-lo endavant.

De vegades dins el sistema competencial sempre hi ha el
dubte de si la iniciativa d’elaborar el pla ha de ser de qualsevol
de les administracions que hi estan cridades, perquè tots tenim
una responsabilitat en política lingüística. Però és bo que el
Govern, sense pretendre imposar-lo, sinó ben al contrari, com
també s’expressa a la proposició, pactar-lo, negociar-lo i fins i
tot cedir en allò que calgui, la iniciativa al consell, a la societat
civil i a tots els que puguin compartir i donar idees i aportacions
a aquest pla, perquè elabori aquest pla pilot i poder-ne fer una
valoració. De fet, fins allà on nosaltres sabem, aquesta ha estat
una petició que la mateixa Sra. Marí va fer al Consell Social de
la Llengua Catalana i que hi ha previsió de tractar aquesta
qüestió en el Consell Social. Crec que és una bona notícia, és bo
que sigui el Parlament qui doni suport a aquesta iniciativa i que
s’emprengui aquesta redacció. Si dia 19 de febrer el mateix
Consell Social dóna el vist-i-plau, com a òrgan assessor, on hi
ha representades les institucions i la gent que pot opinar
respecte d’aquesta prioritat, jo crec que la veuran plenament
justificada i, en qualsevol cas, hi pot contribuir aquest acord
avui del Parlament de les Illes Balears i, per tant, nosaltres
creim que és positiu.

Després hi ha l’element de les aportacions econòmiques i ja
veurem quina és la que es pot aportar. Però hi ha hagut un
increment dins el pressupost de l’any 2009, amb un esforç que
fa el Govern no només per tornar enrere totes les polítiques que
anaven en contra de la llengua catalana i que desgraciadament

hem viscut en els darrers temps, sinó per aportar-hi en positiu.
Els recursos són limitats, però certament si hi ha d’haver una
prioritat i si hi ha d’haver un enfocament que marqui una
diferència dins l’illa d’Eivissa, crec que ha de sortir d’aquest pla
pilot.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé l’Hble. Diputada Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Debatem avui aquí una proposta d’Eivissa pel Canvi-Grup Mixt,
relativa a l’elaboració d’un Pla pilot integral de normalització
lingüística per a Eivissa, que demana que sigui dissenyat i dotat
pressupostàriament per la Direcció General de Política
Lingüística, sempre d’acord amb el Consell d’Eivissa dins l’any
2009.

Efectivament i atès que les competències sobre política
lingüística no s’han transferit als consells insulars, és la
Direcció General de Política Lingüística la que ha de fer els
plans de política lingüística en compliment de l’article 39 de la
Llei de normalització, que diu: “El Govern de la comunitat
autònoma assumirà la planificació, l’organització, la
coordinació i la supervisió del procés de normalització de la
llengua catalana”. I també de l’article 40 que diu: “A més, ha
d’establir un pla, amb l’assessorament de la UIB, per tal que la
població prengui consciència de la importància i la utilitat de la
normalització de la llengua catalana”.

Durant l’anterior govern de progrés de 1999-2003 es va
intentar elaborar aquests plans, que com hem dit, ja preveia la
Llei de normalització lingüística de les Illes Balears de 1986.
Però açò finalment no va ser possible perquè aquestes polítiques
no varen poder tenir una continuïtat pel canvi de Govern
després de les eleccions del 2003. A partir d’aquell moment,
com ja s’ha comentat, la casuística de cada illa és ben diferent.

El Consell Insular de Menorca, a iniciativa pròpia, va fer el
seu pla de normalització lingüística l’any 2004, del qual s’han
derivat els successius plans anuals, amb la concreció de les
accions pertinents fins arribar a l’actualitat en què ja s’ha
avaluat el de l’any 2008 i està en fase d’aprovació el del 2009.
El Consell Insular de Menorca en realitat fa dos plans, un intern,
amb accions que obliguen la mateixa administració, i un per a
l’illa. El Consell Insular de Menorca convenia després amb la
Direcció General de Política Lingüística algunes accions que
interessen a les dues administracions. El darrer conveni va ser
de 40.000 euros. Aquests convenis de colAlaboració també estan
prevists a la disposició transitòria quarta de la llei que s’ha
esmentat.
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En el cas de Mallorca la situació és un poc diferent. El
Consell Insular de Mallorca va encomanar un informe a la UIB,
que va lliurar un llistat d’accions que és el que marca l’actuació
del seu departament de política lingüística.

Què va passar a Eivissa? Desconeixem per què en aquella
illa no es va elaborar un pla d’actuacions, encara que si ho tenim
ben entès, l’illa d’Eivissa també té convenis amb la Direcció
General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears
per valor d’uns 60.000 euros anuals. Coincidim plenament amb
la diputada proposant sobre la necessitat de fer-ho ara, atès que
aquests plans han de ser una eina per poder dirigir i consolidar
el procés de normalització de la llengua catalana, com a llengua
pròpia de cada illa. La diputada alAlega l’especial configuració
social de l’illa d’Eivissa, a conseqüència d’un antic i un nou
fenomen migratori, que tampoc no ha estat absent a les altres
illes. 

No sabria dir si amb la mateixa intensitat en aquests
moments i tampoc no m’he preocupat per analitzar-lo, no tenc
dades absolutes ni relatives, perquè ja des d’un principi estam
d’acord amb la necessitat d’elaborar aquesta eina de treball en
favor de la normalització. El preàmbul de la Llei de
normalització lingüística ja deia: “Cal comptar amb l’arribada
en temps recents -ho deia l’any 1986-, d’un nombre
considerable d’immigrants d’altres àrees lingüístiques, als quals
la nostra societat no ha pogut oferir els instruments que els
poguessin facilitar la seva normal integració. Hem de resoldre
ja aquesta situació”.

El Pla de normalització lingüística de Menorca, elaborat
l’any 2004, va prendre com a referència principal un document
que en aquell moment havia aprovat el Consell Social de la
Llengua Catalana de les Illes Balears, que concretava els
objectius d’un inèdit Pla general de normalització lingüística per
a totes les illes. En aquest moment el Consell de la Llengua
Catalana també està enllestint un nou document marc, podríem
dir en forma de pla de normalització lingüística del Govern de
les Illes Balears, del qual hauríem de penjar després els plans de
cada una de les illes.

Mentre no siguin transferides les competències als consells
insulars, és el Govern de les Illes Balears qui té la
responsabilitat de regular el procés de normalització de la nostra
llengua, d’una manera consensuada, açò sí, amb les altres
administracions públiques de les illes i cercant també, com no
podria ser d’altra manera, el màxim suport i consens de la
població en general. I aquí em permetran, senyores i senyors
diputats, que torni a fer referència al preàmbul de la Llei de
normalització lingüística de l’any 86, que parla ja d’un
compromís social i que diu: “cal comprometre tots els ciutadans
de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva llengua habitual,
en la salvaguarda i l’extensió de la llengua catalana, dins una
situació social en què tots els ciutadans coneguin les dues
llengües i assumeixin la defensa i la normalització de la
catalana, perquè és un component essencial de la identitat
nacional dels pobles de les Illes Balears”.

Atès tot açò, el nostre grup donarà suport a aquesta
proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular intervé l’Hble. Diputada Sra. Carolina Torres.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Anunciar que votarem a
favor dels dos punts d’aquesta proposició no de llei. Des del
nostre grup pensam que un pla pilot pot ser una eina molt útil,
una eina més per ajudar a fer una política de normalització
lingüística encara més efectiva. I ha de ser la Conselleria
d’Educació i Cultura, mitjançant la Direcció General de Política
Lingüística, qui actuï en aquest sentit, ja que és l’òrgan
competent. Ara bé, també estam plenament d’acord que aquesta
actuació sempre ha d’estar coordinada amb el Consell Insular
d’Eivissa.

Ja va bé que la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern
faci alguna inversió a l’illa d’Eivissa, encara que sigui amb el
tema de la llengua, en altres qüestions la veritat és que som molt
poc afortunats. Estic parlant de les inversions en infraestructures
educatives, i pos aquest exemple perquè l’illa d’Eivissa també
té una especial mancança d’infraestructures educatives respecte
de la resta d’Illes Balears. Però aquest govern es resisteix a
tenir-ho en compte i no actua en aquest sentit, sinó tot el
contrari, retarda projectes, fins i tot projectes que havien estat
començats durant l’anterior legislatura, però sembla ser que,
com que venien impulsats pels anteriors governants, no són
prou bons. Per això, qualsevol extra que puguem obtenir d’allò
que està previst inicialment en els tristos pressuposts
d’Educació i Cultura del Govern per a Eivissa seran molt
benvinguts.

Per altra banda, ja veurem què passarà una vegada que es
faci el pla pilot, veurem quin serà el debat, perquè alguns grups
polítics han fet d’alguns temes, com la llengua, la seva raó
d’existir políticament parlant. I com que es creuen propietaris
exclusius i els únics defensors d’aquesta causa, després fan
afirmacions com la que podem llegir en l’exposició de motius
dient que “durant els darrers anys no s’ha fet res en inversions
en política lingüística”. Jo no estic segura del tot si aquesta
afirmació fa referència només a l’anterior etapa de govern del
PP o inclou dins aquesta afirmació l’etapa del pacte. Però sí sé
que quan el Partit Popular ha governat ha fet una Llei de
normalització lingüística, un Decret de mínims, a la darrera
legislatura s’incrementà considerablement el pressupost de la
Direcció General de Política Lingüística i els seus responsables
varen fer una gran feina impulsant moltes accions per a la
formació, per a la normalització de la llengua pròpia i per al
foment de l’ús social de la llengua. Accions que no fa falta
anunciar per falta de temps i per no allargar en excés aquest
debat, però que desmenteixen totes aquestes insinuacions que a
vostès els agrada fer en els debats respecte que el Partit Popular
no va fer res en el tema de la nostra llengua. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Marí, vol la paraula?
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En veritat que aquest tipus
d’afirmacions normalment s’entenen com a genèriques, quan es
fa servir expressions com “els darrers anys”, “darrers temps”.
No és una puntualització dins el temps concret, sinó que són
genèrics. Per tant, per no entrar precisament en aquest tipus de
polèmiques de si s’ha fet més o menys en una època o en una
altra, s’ha volgut precisament utilitzar aquesta fórmula per no
caure amb aquest tipus de polèmiques que realment de vegades
són estèrils.

Vull agrair òbviament a tots els grups parlamentaris
d’aquesta cambra el suport que han donat perquè es pugui dur
endavant aquest Pla de normalització lingüística a l’illa
d’Eivissa. Crec que tots han demostrat la consciència que
Eivissa necessita una actuació d’aquestes característiques i això
des del meu punt de vista és un senyal molt positiu.

Ja per acabar he de dir que també som conscient que això
suposa un esforç extra, un esforç d’altra banda del tot necessari
però que s’ha d’agrair. No sempre s’està disposat a fer esforços
necessaris per una política pública que no podrà donar uns fruits
clarament objectivables més que a llarg termini. Moltes vegades
la nostra acció política es veu marcada pel dia a dia, no tenim el
temps necessari per fer planificacions que vagin més enllà. Per
tant, aquest tipus de plans pilot, siguin de normalització
lingüística o a nivell cultural, no veuran els seus fruits
possiblement durant aquesta legislatura, sinó que es podran
projectar i s’hauran de projectar de cara a un futur que en
qualsevol cas pens que serà feina que deixarem feta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per tant, aquesta presidència entén que
es pot entendre aprovada aquesta proposició no de llei per
assentiment, és així?

Molt bé. Per tant, queda aprovada per assentiment.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3751/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicitud al
Consell Superior d'Esports de la subvenció del cent per cent
del cost dels desplaçaments dels equips i dels esportistes de
Balears a la península i a les Illes Canàries per participar
en competicions esportives estatals.

Passam, idò, al segon i darrer punt de l’ordre del dia d’avui
consistent en la Proposició no de llei RGE núm. 3751/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, sobre solAlicitud al
Consell Superior d’Esports de la subvenció del cent per cent del
cost dels desplaçaments dels equips i dels esportistes de Balears
a la península i a les Illes Canàries per practicar en
competicions esportives estatals.

Per defensar aquesta proposició no de llei intervé, per part
del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Catalina Palau per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots. Avui
presentam una proposta que ja hem apuntat en diverses ocasions
i que tracta un tema vital per al bon funcionament de l’activitat
esportiva a la nostra comunitat, aquesta no és altra que la
qüestió dels desplaçaments d’esportistes. Per progressar, un
esportista ha de poder entrenar i competir, per sort, gairebé
tothom que vol, avui en dia, ja pot entrenar en condicions a les
Illes Balears, però participar en competicions no és tan senzill
perquè parlam d’una comunitat autònoma formada per quatre
illes. Els desplaçaments esdevenen un obstacle molt important
de vegades fins i tot insalvable si no disposes del mitjans
necessaris. Si tots i cada un dels esportistes de les quatre Illes
Balears, des del més important fins al més anònim, tenguessin
absolutament resolt el tema dels desplaçaments a les
competicions, saben vostès com seria de fàcil per a tots ells el
camí de l’èxit esportiu? 

Si poguessin anar directament a una agència de viatges cada
setmana a treure els passatges que necessiten per a la
competició de dissabte o de diumenge sense haver d’avançar els
sous, sense haver de guardar resguards o factures de tothom
durant un any, sense haver d’estar pendent de quan surt la
subvenció, sense haver de recordar a la respectiva federació que
no s’oblidi de demanar per a tots i després, quan ja ha passat un
any, recuperar una petita part d’aquests sous, això si tot va bé;
si el nostre teixit esportiu no s’hagués de preocupar de tot això
tendrien més temps per entrenar, tendrien més energies que ara
malgasten en aquest tema i, principalment, tendrien més
recursos que si no s’han de gastar per viatjar es poden gastar per
millorar la capacitat esportiva, en material, per a seguiments
mèdics, per formar i pagar bons entrenadors, etc., tot el que és
ben necessari per al bon desenvolupament d’un esportista i que
ara moltes vegades s’ha de retallar perquè toca prioritzar els
desplaçaments. Crec que aquesta és una qüestió molt òbvia, que
tots els que vivim en aquesta comunitat coneixem i tenim ben
clara. 

A la passada legislatura el Govern balear va fer una passa
molt important en el camí de resoldre la qüestió dels
desplaçaments, va decidir assumir el cost íntegre del
desplaçament entre Illes per a categories juvenil, júnior, sènior
i absoluta i, també va idear un bon sistema per bonificar aquests
costos, un sistema àgil i prou eficaç. D’aquesta forma els
desplaçaments entre les Illes queden gairebé resolts, però encara
hi ha una assignatura pendent, encara queda pendent la solució
definitiva per als desplaçaments d’equips i esportistes a la
península, i aquí la competència és absolutament de Madrid, del
Consell Superior d’Esports.

La Llei 10/1990, de l’esport nacional, ho diu clarament,
estableix que l’Administració de l’Estat ha de procurar els
mitjans necessaris que possibilitin als esportistes residents en els
territoris insulars i Ceuta i Melilla participar a les competicions
esportives no professionals d’àmbit estatal en condicions
d’igualtat. Aquesta llei encara no es compleix. 

Actualment el Govern balear rep una aportació econòmica
anual del Consell Superior d’Esports per subvencionar el 50%
del cost d’aquests desplaçaments i parlam d’esportistes no
professionals, de desplaçaments entre l’origen i el destí de la
competició entre Illes i la península o Illes i Canàries, i de les
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categories juvenils, júnior, sènior i absoluta. Per fer efectiva
aquesta subvenció el Govern balear fa una convocatòria pública
anual, a principi d’any, amb aquests sous que li arriben de
Madrid, però per cobrar aquestes subvencions les federacions
esportives balears han de procedir a una justificació complexa
i molt poc operativa: comunicacions a la conselleria, relació
d’esportistes que viatgen, certificats, entrega de bitllets
originals, actes de competició, factures, etc. En definitiva, molta
burocràcia i poques facilitats. Això constitueix un problema per
a les federacions i, en conseqüència, en molts de casos no
s’arriba a justificar tot i es perden els sous que tanta falta els
fan.

La nostra petició, la petició del Grup Parlamentari Popular,
avui és, per un costat que el Consell Superior d’Esports pagui ja
d’una vegada el cent per cent del cost d’aquests desplaçaments,
parlam d’una quantitat d’un milió d’euros, que seria el que
necessitarien en aquests moments els esportistes i els equips de
les Illes Balears; i un segon punt que fa referència al
procediment de la subvenció on que s’utilitzi el mateix
procediment que ara utilitza el Govern balear, posat en marxa
abans pel govern anterior, per pagar els desplaçaments entre les
Illes, perquè pensam que és molt més pràctic, molt més àgil i
sobretot més fàcil per als esportistes.

El Govern balear té AVIBA, l'Agrupació Empresarial
d’Agències de Viatges de Balears, com a entitat colAlaboradora.
La Conselleria d’Esports i Joventut i les federacions signen un
conveni on es fixa el calendari de competicions, desplaçaments
a realitzar i llistat d’esportistes a viatjar. Després, les
federacions esportives transmeten al Govern tota la informació
que requereix. El Govern dóna el que hi ha en aquesta
informació, la transmet a AVIBA i autoritza aquests
desplaçaments que cada federació esportiva ha solAlicitat.
D’aquesta manera l’esportista o l’equip van a la seva agència de
viatges, a la que vulguin anar, i treuen gratuïtament, cada
setmana, els passatges mostrant només la llicència federativa.
Amb aquesta fórmula part de la burocràcia l’assumeix AVIBA
i els esportistes i equips no han d’avançar sous de la seva
butxaca per pagar. A més, també és un sistema que garanteix un
control efectiu per al Govern balear.

Això és tot. Sabem que no és fàcil que el Consell Superior
d’Esports ho pagui a la primera petició, però sí és fàcil, crec,
que avui aquí ens posem tots d’acord i si som tots i som
reivindicatius, insistents a demanar una qüestió que és de
justícia i que està prevista per la Llei de l’esport nacional
confiam que tard o d’hora ens faran cas i ho aconseguirem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam, ara, al torn de fixació de
posicions. En primer lloc, pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Entenem que la filosofia que ha
propiciat la presentació d’aquesta proposició no de llei és el
foment de l’esport a les Illes Balears perquè, com ha explicat la
Sra. Palau, els esportistes de les Illes Balears han de poder
participar en condicions d’igualtat en les competicions dels seus
respectius calendaris oficials, i això no es pot donar si no hi ha
un finançament digne que contempli el fet insular o pluriinsular
d’aquest territori de les Illes Balears. Per tant, mentre esperam
que el règim especial de les Illes Balears, el REB, es vagi
negociant i tiri endavant crec que s’hauran de seguir presentant
aquest tipus d’iniciatives que d’alguna manera permetin en un
futur palAliar aquestes mancances en finançament que patim i
que, en aquest cas concret, repercuteixen molt directament en
els nostres esportistes. Per tant, votarem a favor d’aquest primer
punt.

Quant al segon punt entenc que es demana que s’empri el
mateix sistema que en aquests moments s’està utilitzant de fer
efectiu el pagament del cost del desplaçament a nivell
interinsular a nivell dels viatges al continent. Entenem, per tant,
que si aquest actual sistema de gestió de les subvencions que
concedeix el Consell Superior d’Esports no és eficaç, s’ha
demostrat que no és eficaç, que té una gran paperassa i que té
unes complexitats burocràtiques que el fan complex, pens que
s’ha de canviar i que aquest organisme és el que s’ha d’adaptar
a la manera de fer de la realitat de les Illes Balears.

Per tant, si aquest sistema que s’utilitza aquí a nivell
interinsular s’ha demostrat que funciona, que és un sistema que
controla bé la gestió i que controla, també, bé les despeses i el
control d’aquestes subvencions òbviament entenem que és el
que s’ha de demanar i que és el que s’ha de potenciar i establir
aquí. Per tant, també hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc una confessió, jo
crec que tot i la crosta que va posant una capa de dedicar uns
certs anys a la vida política, jo no puc evitar mai emocionar-me
quan el Grup Popular defensa davant l’Estat i diu clarament allò
que és un acte de justícia i és el maltractament històric que hem
patit per part de l’Estat, inacceptable dins un règim de
democràcia occidental, el tractament que reben les Illes Balears,
i m’agrada, i cada vegada que un diputat d’aquesta cambra, i
molt especialment si ve del Grup Popular, ens recorda que si
tots treballam units i deim units que realment aquesta situació
és insostenible la canviarem, bé, jo és que veig, albir una
esperança de molts de canvis importants en el país i, per tant,
sempre m’hi he de sumar, m’hi he de sumar perquè això és
important. Em record sempre d’aquella frase de Cèsar quan
parlava dels gals que diu: “aquest poble hagués estat invencible
si hagués estat unit”. 
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Desgraciadament en aquesta reivindicació davant Madrid no
sempre hem estat units, sempre n’hi ha qualcun que justifica
allò que és injustificable. Estam d’acord que si tots, tots, anam
plegats, i els diputats d’uns i dels altres, que hi ha representats
a Madrid, voten allò que és just, just, res de cap privilegi, el que
és just per a les Illes Balears, realment podríem sortir d’aquest
pou d’indignitat política en el qual estam.

El tema era més menor, però és un bon exemple del que
tractam. Efectivament quan llegim el 138 de la Constitució,
quan es deia que l’Estat tendria molt en compte el caràcter
insular, arxipèlag dels països, com ho fa la Unió Europea, com
ho fan tots els països del món respecte de les zones perifèriques,
ultra perifèriques, insulars, doncs confiàvem amb un règim
especial, tan si hi havia llei com si no hi havia llei, i molt
especialment, per exemple, la igualtat en la competició de tots
els esportistes. Això ens sembla raonable.

Jo, en aquesta proposició, senzillament també hi posaria el
transport entre illes que, com deia la Sra. Palau, bravejava de
l’esforç que feim els illencs per compensar els nostres
esportistes de la dificultat del caràcter arxipelàgic del país, que
està bé haver fet aquest esforç, però que nosaltres pensam que
en aquest tipus de dificultat de caràcter geogràfic també és
l’Estat el que hi ha de ser, com hi ha de ser la Unió, com hi han
de ser en altres tipus d’aspectes que té la geografia, doncs, un és
el caràcter insular i que també hi hauria d’estar més implicat.

Per tant, nosaltres estarem a favor d’aquesta proposta, per la
igualtat d’oportunitats de tots els esportistes, ens sembla una
elemental reflexió de justícia. Quant al sistema, amb més motiu,
té molta raó i jo crec que en tots els procediments hem de fer
una reflexió de desburocratització, tot allò que es pugui fer per
un camí dret no importa fer-ho tortuós i en aquest cas és evident
que analitzant la manera com es tramiten les ajudes en aquest
moment del Consell Superior d’Esports són manifestament
millorables i confio que fins i tot si encara no arribam a la
justícia del primer punt, com a mínim faci una reflexió molt
clara que convengui als nostres ciutadans sobre el segon punt.

Per tant, encantat de votar a favor, avui, d’aquesta
proposició no de llei i aspir que aquest ambient d’unitat i
reivindicació justa davant el Govern de l’Estat es mantengui no
una legislatura conjuntural sinó a tota una etapa històrica.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. També per afegir-nos a aquesta
unanimitat si bé d’alguna manera volem marcar la posició i el
perquè de votar a favor d’això. Crec que no compartesc el que
s’ha exposat aquí per més d’una intervenció, a part de la
proposant, en el sentit que això suposa el foment de l’esport.
Fomenta la competitivitat dels esportistes i dels equips de
l’esport de les Illes Balears, no l’esport. I m’explicaré. És a dir,
els equips que utilitzen o poden utilitzar aquesta proposta són
equips professionals que competeixen dins un àmbit nacional o
dins un àmbit de comunitats autònomes. Per tant, ja no parlam

del foment de l’esport base ni res d’això, parlam de la pèrdua de
competitivitat esportiva que tenen els equips de les Illes Balears
pel tema dels costos que suposa el transport.

Ho dic per mor que moltes vegades davant això que hem de
fomentar... no, parlam de potenciar equips semi professionals o
professionals per equiparar-los als altres equips de l’àmbit de
l’Estat espanyol. En això hem de dir que estam totalment
d’acord i a més voldria afegir que probablement ens trobaríem,
i crec que hi cabrien matisos, fins i tot, amb una xerrada distesa
avui amb la portaveu del Partit Popular li feia esment, s’hauria
de matisar aquesta qüestió. És a dir, evidentment els grans
equips perjudicats per això no són els grans equips de les Illes
Balears, el Mallorca, Rafel Nadal, que amb aquesta proposta
també hi aniria, vull dir que és una cosa insignificant dins les
partides esportives que poguessin tenir, sinó d’aquests equips
que estan a les lligues d’handbol, de bàsquet, esport femení amb
pressuposts molt limitats que fa que això afecti el 30%
fonamentalment del pressupost. Per sort, per la potenciació que
ha tengut l’esport a totes les illes, hi ha molts d’equips des de
l’Alcàzar a Menorca, el Jovent a Mallorca i a Eivissa Les
Salines, per exemple.

Miri, quan hem anat a competir amb els equips de la
península, això ha suposat una pèrdua de competitivitat del 30%
i vull entendre que la proposició va en aquests termes, no són
uns termes, en absolut, de foment de l’esport. Ho vull deixar
clar perquè si no sembla que ens apuntam a una pelAlícula que
no és, i com a coneixedor de la matèria crec que s’ha de rompre
amb aquestes limitacions que tenen els equips o els esportistes
d’atletisme amb la limitació pressupostària i que puguin
competir amb igualtat des de Madrid, des de Càceres o des de
Barcelona.

En aquest sentit crec que mereix tot el reconeixement
aquesta proposta i també vull dir, respecte d’aquest
reconeixement, que moltes vegades se’ns atribueix, des del
Partit Popular, que votam en contra pel simple fet de ser una
proposició del Partit Popular, i avui que votam a favor de la
proposta del Partit Popular supòs que aquest argument quan
alguna altra vegada els votem en contra d’alguna proposició, no
el podran utilitzar perquè voldria recordar que d’una forma
sistemàtica el Grup Socialista no vota en contra de les
proposicions del Partit Popular sinó que únicament fa una
valoració política sobre les propostes i en funció d’això pren
una determinació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Vol fer ús de la paraula la Sra. Palau?
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, he de dir, primer de tot,
gràcies, gràcies i gràcies, no en nom meu ni del Grup
Parlamentari Popular sinó de tots els esportistes i equips
d’aquesta comunitat autònoma. Agraesc el vot de tots vostès i
també les seves aportacions. Pens que segurament Madrid no
ens farà cas enguany i tal vegada tampoc l’any que ve. De fet,
no és la primera vegada que sobretot el punt 1 de demanar la
subvenció del cent per cent del cost d’aquests desplaçaments
s’aprova en aquesta cambra, ja va ser així l’octubre del 2007, ho
vàrem presentar com a proposta de resolució en el debat de
l’estat de l’autonomia que es va fer el 2007, i clar, de llavors
ençà ha passat un any i mig i no ens sembla que el Consell
Superior d’Esports s’hagi donat per assabentat ni hagi mogut
fitxa en aquest sentit.

Per tant, no tenim confiança que això es resolgui d’avui per
demà, però sí vull dir que el Partit Popular va aconseguir la
passada legislatura, a més de pagar els desplaçaments entre illes,
que són competència del Govern balear segons la Llei
autonòmica de l’esport balear, és així, sempre ho ha estat, així
com els desplaçaments de les Illes a la península són
competència del Govern central, els desplaçaments entre illes
són competència del Govern balear, que aquí també s’ha posat
en qüestió.

I vull dir que això ja s’havia demanat, que no s’ha resposta
per part del Govern central però que seguirem reivindicant-ho,
ja que estam tots d’acord, totes les vegades que faci falta,
perquè pensam que és molt important arribar a solucionar-ho
per a tots els esportistes d’aquesta comunitat, i que si ara es
paga el 50% és gràcies a la gestió que es va fer en el govern
anterior. Per tant continuam lluitant, continuam treballant a
veure si entre tots ho aconseguim.

El Sr. Costa, no ho sé, fa un poc de confusió quant al tema
esportiu, i jo li remarc que estam parlant, segons diu la
normativa d’aquestes subvencions, estam parlant d’esportistes
no professionals. Els professionals ja tenen les ajudes de la
Fundació Illesport, per tant...; clar que sí, estam parlant... Si vol
li deix la fotocòpia del BOIB, estam parlant d’esportistes, ja ho
he explicat, que una de les condicions, la primera de totes, per
accedir a aquestes ajudes és que no siguin esportistes
professionals. Per tant estam parlant de millorar les possibilitats
de molts d’esportistes d’aquesta comunitat, no només els d’elit
sinó també els que estan potser no els primers de base, que
comencen el primer any, però sí que estam parlant d’un nivell
mitjà que arriba a una gran quantitat d’esportistes.

I al Sr. Alorda, idò li agafam la paraula, a veure què farà
quan arribi un finançament a aquesta comunitat que no sigui el
que ell desitja, idò també a veure quina serà la seva actitud en
aquesta circumstància, que esperam tots que no sigui d’aquesta
manera, sinó que voldríem que fos de la manera que tots
desitjam però ja ho veurem, temps al temps.

Efectivament reiter el sistema que ara sempre no és el més
operatiu, perjudica tothom però sobretot perjudica els equips de
les illes menors, perquè, la subvenció, la demana la federació,
les federacions majoritàriament estan a l’illa de Mallorca, i al
final el que passa és que esportistes i equips de les illes menors
són al final els que menys reben per aquesta qüestió, i aquest

50% que surt en els papers llavors queda molt retallat o en
alguns casos ni arriba.

I ja per acabar vull destacar una vegada més el paralAlelisme
que hi ha entre, per un costat, la llei nacional i la Llei de l’esport
balear. Aquestes dues lleis, quan es refereixen als
desplaçaments que han de pagar els esportistes, s’expressen en
els mateixos termes, diuen el mateix; ja ho he llegit abans en el
cas de la llei nacional. Simplement una es refereix a
desplaçaments entre les illes i la península i l’altra entre illes,
però s’expressen exactament igual, i en canvi l’actitud de les
dues administracions és totalment diferent: per un costat Madrid
està pagant només el 50%, i per a això s’ha hagut de lluitar
molt, mentre que la comunitat autònoma balear està pagant el
cent per cent des de fa uns anys. Jo crec que és una gran
diferència que hi ha entre les dues, són dues maneres d’afrontar
aquesta responsabilitat i tots els que vivim en aquestes illes i
sobretot els que tenim responsabilitats polítiques hem de seguir
treballant i lluitant per fer-nos sentir i perquè aquest 50%
esdevengui el cent per cent que fa falta als nostres esportistes i
que, com he dit, és una qüestió de justícia.

Moltes gràcies.

LA SRA PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. 

Entenem, doncs, que també aquesta proposició no de llei es
pot donar per aprovada per assentiment. 

Idò després de l’èxit d’aquesta comissió, i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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