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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats començarem la sessió
d’avui. En primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, Damià Borràs substitueix Rosamaria Alberdi.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta, Miquel Jerez substitueix Fernando Rubio
Aguiló.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions. 

Proposició no de llei RGE núm. 4962/10, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la
candidatura de Madrid 2020 i a Palma de Mallorca com a
subseu olímpica.

L’ordre del dia d’avui consisteix en la Proposició no de llei
RGE núm. 2285/11, del Grup Parlamentari Popular, relativa al
suport a la candidatura de Madrid 2020 i a Palma de Mallorca
com a subseu olímpica.

Per defensar la Proposició no de llei té la paraula l’Hble.
Sra. Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari
Popular, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Partit Popular ha
presentat aquesta proposició no de llei per donar suport a la
candidatura de Madrid als jocs olímpics 2020 i a Palma com a
subseu olímpica. Tal com hem explicat a la iniciativa el passat
ple de 20 de juliol de Madrid, juntament amb el Comitè Olímpic
espanyol varen aprovar la presentació d’una candidatura perquè
la ciutat acollís els jocs olímpics. L’Ajuntament de Palma ha
manifestat la seva voluntat de presentar candidatura per ser
subseu i així es puguin realitzar competicions d’alguna
modalitat esportiva.

Creim que és una bona iniciativa per promocionar la imatge
turística de les Illes Balears i concretament a Palma, creim que
es pot fer una bona promoció tant... tenint molt de ressò en els
mitjans de comunicació tant abans com durant els jocs olímpics
com després. Tenint en compte les distintes competicions de
vela que ja es duen a terme a Palma seria una manera més de
promocionar el turisme nàutic i esportiu en general.

Creim que disposam d’una sèrie d’infraestructures i
instalAlacions adequades i que la nostra climatologia també és un
factor important, per no dir les noves connexions aèries que
tenim i disposam tant amb la península com amb els principals
aeroports europeus. És una aposta pels valors olímpics de
l’esport per a tota la nostra societat i molt especialment per a la
gent més jove i és una motivació més perquè la gent, els joves
i els infants, facin esport.

Es reflecteix el suport que donam a tots els nostres
esportistes de les Illes que a la llarga també contribueixen a
donar una imatge de cara a l’exterior de la nostra illa i dels
atletes que tenim. Finalment, creim que és una atracció turística
on tendrem una major afluència de gent, el que suposarà uns
majors ingressos econòmics tant pel sector empresarial com
comercial, cosa que crec que és ben necessari.

Per tot això, instaríem al Govern balear a donar suport a
aquesta proposta que... de la candidatura de Madrid de 2020 i de
Palma com a subseu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de posicions pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Xico
Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputada, crec que per la nostra
part, com no pot ser d’altra manera, en altres ocasions Madrid
ja havia demanat ser la seu d’uns jocs olímpics i va tenir el
suport unànime de tots perquè les Balears fossin subseu
olímpica. 

Ja sabem que si parlam de vela, lògicament ha de ser
Mallorca, però quan els portaveus som d’alguna illa menor
també ens agradaria que a les illes menors ens pogués tocar
alguna cosa, no crec que pugui ser així, no crec que sigui fàcil,
però hi ha una cosa que comentava la Sra. Diputada que crec
que amb el temps tendrem possibilitat de parlar-ne, quan un
demana o vol optar ser subseu d’uns jocs olímpics evidentment
que és un benefici econòmic per al sector empresarial, per al
sector econòmic de les nostres illes, però com que parlam de
jocs olímpics seria molt bo que sempre tenguéssim en compte,
quan començam a parlar d’això, que els majors afavorits han de
ser els esportistes; han de ser els esportistes d’aquell esport en
el qual volem ser subseu, s’han d’aprofitar tots els anys que
falten, en aquest cas parlam de nou anys, de vuit anys i busques,
perquè això és dugui a terme si finalment és així per fer la
promoció que ens toca. 

A Balears sempre pensam que vivim de cara a la mar, però
els nostres esportistes no viuen al mateix nivell que en altres
esports i això que som una... o som la segona comunitat que
lògicament ha de viure més cara a la mar. Per tant, he de dir que
entendran el nostre suport per tirar endavant aquesta petició,
però per un altre costat, parlem-ne, parlem d’esport i parlem-ne
en positiu per sortir-ne beneficiats en primer lloc des del punt de
vista esportiu.

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

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Sr. Alorda i
Vilarrubias.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, no n’hi havia gaire més per triar,
moltes gràcies. També saludam aquesta iniciativa, ens hi
adherirem des del benentès que lliga dues coses que per a
nosaltres en aquests moments és important que no es deslliguin,
que és que les possibilitats que té Palma de ser subseu olímpica
passen per què sigui una ciutat de l’Estat la que aculli les
olimpíades. 

Per tant, en aquest sentit els jocs olímpics a Madrid tendria
una oportunitat per a les Illes Balears, els arguments s’han
desplegat, nosaltres les subscrivim, que tota la oportunitat que
això representa de tot ordre de ser una subseu olímpica doncs
seria bo aprofitar-los.

Ara insistiré en aquest aspecte que sigui en benefici o amb
una sinergia per Palma perquè la veritat és que així com en el
2012 hi va haver un abocament per part de les distintes
situacions i un cert compromís que la seu de vela fos a Palma,
recordaran que en el 2016 ja va ser un altre cantet, el fet mateix
que es triàs com a seu descartant crec que molt alegrement
Palma i apuntat a més a més, se’n recordaran, que un dels
motius eren els desplaçaments o la dificultat, els avantatges que
tenia estar a la península, a nosaltres ens ha quedat un record
que algun dels problemes que ens causa l’Estat després els
alAlega per no..., no sé, per no tenir un gest quan vénen algunes
possibilitats de perles respecte d’això.

Per tant, volem estar en aquesta batalla, saludarem totes les
iniciatives per part de l’Ajuntament de Palma i... confiam que
el Govern, que el consell hi colAlaborin, hi animin, i que sigui
una gran festa esportiva per part de tots els que hi actuïn. 

Però la veritat, per altra banda, si no fos per aquest aspecte,
els confés que el cor també et fa molts de dubtes respecte d’això
perquè avui mateix aquest aspecte de la solidaritat quan veus
tots aquests anys que baixam i baixam de renda i no hi ha cap
capacitat per part de l’Estat d’establir un element de solidaritat,
com avui mateix la Sra. Aguirre, que no ve a conte, qüestiona
el sistema d’ensenyament en català que tenim els països
catalanoparlants. Un diu... i la imatge que pot transmetre de
l’espanyolitat de les olimpíades de Madrid, la veritat és que no
sempre responen a allò que un voldria transmetre
internacionalment de sentir-se partícip d’aquesta festa comuna.

Per tant, tenint en compte que s’han ajuntat aquests dos
aspectes i veim la gran oportunitat que és per a Palma -Palma,
que no importa posar, entenc jo, de Mallorca, es veu que
insisteixen en aquest ús de la toponímia que jo normalitzaria en
el decret de toponímia oficial, de Palma. 

Voldríem -ja dic- que això anàs endavant, fos una festa i tant
de bo que la candidatura mateixa de Palma també ajudàs a
perfilar i a crear un caràcter festiu, molt plural de la candidatura

de Madrid que crec que per a tots seria molt interessant si fos
aquesta l’ocasió de mostrar-nos al món.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sra. Serra, vol fer ús de la
paraula per contradiccions?, té un temps de cinc minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies. Vull agrair a tots els grups polítics el suport
a aquesta proposta. Com ha dit el diputat -també és ben veritat-
ha de ser promoció turística, però hem de tenir en compte els
esportistes, que és el principal, tant sigui vela com qualsevol
altre esport, venc a dir... l’important és que Palma i les Illes
puguin acollir qualsevol esport i que sigui subseu olímpica. 

Per això, moltes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputada.

Aquesta presidència entén que hi ha unanimitat, per tant no
faria falta passar a votació i, en conseqüència, queda aprovada
aquesta proposició no de llei.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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