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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la

sessió d’avui, i en primer lloc els demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí, Margalida Capellà substitueix Bel Busquets.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.

1607/16 i 1896/16. Després ja els faré un comentari sobre

aquesta darrera.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1607/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de

l’esport adaptat.

Començam pel debat de la proposició no de llei RGE núm.

1607/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a

foment de l’esport adaptat. Per a la seva defensa té la paraula

la Sra. Fernández, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Muchas gracias, presidente. Seré muy breve porque creo

que quedaba bastante bien reflejada la intención de esta

propuesta en la exposición de motivos. Es una proposición

destinada al fomento del deporte adaptado, que evidentemente

abarca dos ámbitos: el fomento del deporte, que yo creo que,

bueno, que son indiscutibles los beneficios que puede tener, no

solamente a nivel físico y de salud, sino también a nivel social;

pero también es cierto que dentro del sector de la discapacidad,

dentro de las personas que tienen alguna discapacidad, el

fomento del deporte tiene todavía más beneficios, si cabe, tanto

para ellos como para la sociedad en general, porque a través del

deporte también es una gran vía para la sensibilización de toda

la sociedad y hacia el colectivo de personas con discapacidad,

como evidentemente hacia una socialización de estas personas,

porque creemos que desde las administraciones públicas

debemos garantizar la igualdad de oportunidades, pero la

igualdad también dentro de toda la trayectoria vital de una

persona y los diferentes ámbitos donde esta persona pueda

estar, ya pueda ser el ámbito educativo, el ámbito social, el

ámbito en este caso deportivo, de trabajo, de salud, etc.

Y la proposición es muy sencilla. Desde la pasada

legislatura ya se comenzó a trabajar con las diferentes

federaciones y con la FEBED, que es la Federación Balear de

Deportes para personas con discapacidad, ya se empezó a

trabajar para poder fomentar el deporte adaptado, pero creemos

que es necesario un impulso mayor, que entre todas las

administraciones el sector se debe trabajar para este fomento,

y nuestra propuesta era para que el Govern pudiese elaborar en

el plazo de un año un plan de fomento del deporte adaptado,

conjuntamente con las otras administraciones que también

tienen competencia en materia de discapacidad, la Federación

Balear de Deportes para personas con discapacidad, entidades

del sector de la discapacidad y otras federaciones deportivas.

Creemos, como decía, que es un elemento que puede ser

muy importante para fomentar el deporte adaptado. Además es

una modalidad de deporte que yo creo que tenemos grandes

representantes en nuestra comunidad autónoma y en toda

España, que somos punteros a nivel internacional y que

evidentemente también podemos aprovechar eso para poder

impulsar este plan.

Se ha presentado una enmienda por parte de diferentes

grupos. Es una enmienda que, bueno, deja la redacción

exactamente igual quitando el plazo de un año. He de decirles

que aceptaremos la enmienda, pero, bueno, nosotros habíamos

puesto un año, que también considerábamos que era un plazo

bastante razonable, no es que fuese un plazo..., ni pedíamos en

dos meses, tres meses, no, creíamos que el plazo de un año era

bastante razonable. En cualquier caso si el compromiso del

Govern en este caso a través de esta propuesta, si la apoyan

todos los grupos, es que se haga este plan, pues aceptaríamos

su enmienda.

Nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Pels grups parlamentaris MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca, Socialista i Podem Illes Balears

s’ha presentat una esmena a la proposició no de llei en qüestió,

la RGE núm. 3473/16. Per defensar l’esmena té la paraula, pel

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Capellà, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Des de MÉS per Mallorca donam suport

a aquesta proposició no de llei, llevat del termini marcat d’un

any per elaborar un pla de foment de l’esport adaptat, perquè,

segons ens han informat des de conselleria, aquest pla és un

objectiu de legislatura, però és més ample que el que es

proposa en aquesta iniciativa, i per això consideram que fa falta

més temps i també més actors per a l’elaboració d’aquest pla.

Com saben vostès, la Fundació per a l’Esport Balear

compta amb una comissió d’esport i discapacitats, però també

amb una comissió d’esports i gènere, i ambdues comissions

estan treballant ja en aquest pla. Aleshores aquest pla no només

es treballa en l’àmbit de la discapacitat sinó també en l’àmbit

de l’esport i gènere. Aleshores des d’aquesta fundació es té

previst desenvolupar el foment de l’esport adaptat, i a més

també el foment de l’esport i gènere, i a més treballar en altres

dos eixos: l’esport com a eina de treball contra l’exclusió

social, i l’esport com a eina de desenvolupament en projectes

de cooperació. Aleshores aquest pla ja està essent elaborat en

base a aquests quatre eixos. Esperam que estigui elaborat ben

aviat, però probablement no sigui abans d’un any, i per això és

molt més ample i més complex que el que es proposa i entenem

que s’ha de donar més marge a la comunitat per fer això.

Gràcies.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601607
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603473
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Capellà. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que amb les

intervencions de la Sra. Fernández i de la Sra. Capellà ja s’ha

dit tot el que s’havia de dir. Voldria agrair la iniciativa de la

Sra. Fernández, de la seva flexibilitat per acceptar la nostra

esmena, i el nostre compromís que com a molt d’aquí a un any

tornem sobre el tema perquè, bé, realment donem aquest marge

de confiança al Govern, que està treballant en aquest tema, però

si no, doncs miri, amb tota naturalitat demanam comptes d’aquí

a uns mesos a veure com està avançant aquest tema, perquè

crec que a tots ens interessa que arribi a bon port. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula el Sr. Casanova..., la Sra. Baquero.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Hola, bona tarda. Vull agrair a la Sra. Fernández que hagi

acceptat l’esmena, i entengui que el termini el decideixi millor

el Govern; com ha dit la Sra. Capellà, com que és un projecte

de legislatura el director no sabia si en un any o en tres mesos

o en quatre, ja es veurà. 

Jo de totes maneres, quan..., a Menorca no sé si saben que

és el Club Vidalba, la fundació, que es dedica a això, a recollir

totes les demandes d’esport per a discapacitats. Quan els vaig

trucar per explicar-los aquesta PNL del PP es van quedar una

mica a quadres perquè ara vostès demanen un pla, però aquests

quatre anys ja els hagués agradat, a ells, que aquesta..., que els

tinguessin una mica més de respecte, perquè vostès van llevar

les ajudes per trasllats; aquests quatre anys aquesta gent no ha

pogut venir a competir ni a participar en cap campionat, en cap

esdeveniment que es fes. Llavors està molt bé que es facin

plans, nosaltres hi donarem suport, clar que sí, però els

demanaríem una mica més de sensibilitat quan governen, que

no traguessin aquestes ajudes, perquè no només afecten, o

sigui, afecten tots els esportistes, tots els clubs, federats o no,

però afecten especialment aquestes persones que s’han quedat

quatre anys, com els he dit, sense poder venir.

Bé, els ho dic perquè m’han demanat que els ho transmeti.

Ara estan contents, volen que es facin aquests plans, volen que

es facin moltes més coses, però sobretot el que volen és que no

els deixin sense recursos en aquest aspecte.

En aquests moments la Direcció General d’Esports també

ha contractat ja finalment, després de prou mesos, una persona

que es dedicarà a atendre a tot aquest colAlectiu; ja seran ateses

per una persona i la gent sabrà a qui dirigir-se. Per això també

el director d’Esports demanava una mica més de temps. 

No ho sé, jo no tinc res més a dir, ja s’ha dit tot. Donarem

suport i està bé que es facin plans i sobretot que es treballi per

a aquestes persones.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Baquero. Pel Grup Parlamentari Podem Illes

Balears té la paraula la Sra. Camargo.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sr. President. Sí, des del nostre grup parlamentari

també volem donar suport al contingut de la proposició no de

llei presentada per la Sra. Fernández.

I també afegir-nos als motius expressats per la Sra. Capellà,

per incorporar aquesta esmena i perquè aquest, que és un

projecte de legislatura, almanco que no només serà d’un any,

tingui tot el temps que necessiti perquè no passin les coses que

ara expressava la Sra. Baquero. A aquestes coses se’ls ha de

donar temps i cura i per això hem presentat aquesta esmena.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Torn de fixació de posicions. Pel

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la

paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, des d’El

Pi estam totalment d’acord que la igualtat, com a dret

fonamental, hauria de ser present a tots els àmbits, com molt bé

s’ha dit, ja sigui salut, treball, transport o l’esport, i és evident

que a la nostra societat es fan passes perquè així sigui.

Com bé assenyala aquesta proposició no de llei, l’esport

adaptat aporta molts beneficis, tant psicològics com físics a les

persones que el practiquen i sens dubte s’ha de fer feina perquè

totes les persones que ho desitgin el puguin practicar amb

facilitat. Som conscient que la Federació Balear d’Esports per

a persones amb discapacitat, amb la colAlaboració d’entitats

privades i de l’administració, de fet ja hi fan molta feina en

aquest sentit. Fa uns mesos es va organitzar el campionat

d’atletisme adaptat a les instalAlacions Prínceps d’Espanya i per

als propers mesos estan prevists la celebració de torneigs de

bàsquet i de natació adaptada a Mallorca.

A més, també voldria esmentar que la UIB ofereix el títol

propi d’expert en activitat física i esport adaptat. Crec que és un

bon símptoma ja que ofereix la preparació corresponent als

professionals relacionats amb l’atenció al colAlectiu en situació

de dependència i persones interessades en adquirir la formació

específica en les activitats físiques i esportives per a persones,

dins el context de la diversitat funcional.

Amb tot, creim que sempre és positiu qualsevol pla per

incentivar i afavorir l’esport adaptat des de les diferents
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administracions públiques de Balears. I per tant, i com no pot

ser d’altra manera, donarem suport a aquesta proposició no de

llei.

 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.

Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros también daremos apoyo

a esta proposición no de ley, nos parece una gran idea.

Consideramos también que es muy importante que pueda llegar

esta planificación a todos los ayuntamientos para que estén

dotados de los medios necesarios, tanto a nivel de monitores

especializados, como de material necesario, como de transporte

de los propios atletas. 

Y consideramos que, aunque se haya admitido la enmienda,

sí que es verdad que es un plan muy necesario y esperemos que

se lleve a cabo lo antes posible.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Entenc de la intervenció de la Sra. Fernández, que

s’accepta la transacció de l’esmena. Per tant, crec que no cal

suspendre la sessió durant deu minuts. En tot cas, té la paraula

per cinc minuts, per si vol...

LA SRA. FERNÁNDEZ I HERRANZ:

Sí, muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer

el apoyo a todos los grupos parlamentarios y hacer un par de

matices. Respecto a lo que comentaba la representante del

Partido Socialista, evidentemente no podemos hacer otra cosa

que respetar las diferentes opiniones que se puedan tener, tanto

de los grupos, como de las entidades que le piden que traslade

sus opiniones a este Parlamento. Pero decir que es cierto que

cuando comenzó la legislatura, se tuvieron que tomar unas

decisiones muy difíciles en algunos aspectos, uno de ellos

evidentemente fue en el área de deportes, que se tuvieron que

hacer muchísimos ajustes. 

Pero creo que, además porque es una labor que conozco

muy de cerca, creo que en la Dirección General de Deportes de

la pasada legislatura y en concreto el director general, a pesar

de todas las dificultades presupuestarias y económicas, se hizo

una gran labor. Sí que se tuvo contacto permanente con todas

las entidades, con esta federación, con el sector de la

discapacidad, porque me consta. Y es cierto que tal vez no se

pudiesen hacer grandes planes, pero que el contacto fue

permanente y que dentro de las dificultades económicas, sí que

se intentó echar una mano lo máximo posible.

Ahora evidentemente, por suerte, vivimos otra situación.

Creemos que no solamente este plan debe venir acompañado de

medidas económicas, sino también de una coordinación muy

importante entre todos los agentes que aquí participan.

Y respecto a lo que comentaba la representante del Grupo

MÉS, evidentemente nos alegramos de que también se puedan

hacer planes de deporte y utilizados como herramientas en el

ámbito de la igualdad, de la exclusión social, pero es cierto que

sin perder de vista que son problemáticas muy diferentes, al

final el deporte adaptado parte de la base de una desigualdad de

oportunidades, en el sentido de que las personas con

discapacidad necesitan un tipo de deporte diferente al que se

pueda utilizar como herramienta, por ejemplo en el ámbito de

la exclusión social. Evidentemente nosotros nos alegramos

porque creemos que el deporte sí que es una gran herramienta

pare ello, pero sin perder de vista esto.

Y si se puede hacer un plan todavía más ambicioso y tiene

que tardar un poquito más o un poco menos, pues

evidentemente nosotros, mientras esté este compromiso y se

pueda trabajar con todos los agentes, pues ya estamos

contentos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Fernández. Entenc que se pot donar aprovada

per assentiment? Sí, molt bé.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1896/16, presentada

pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a

desenvolupament d’un pla de millora d’infraestructures i

recursos per a les tecnologies de l’aprenentatge i el

coneixement.

Moltes gràcies i respecte la propera Proposició no de llei

RGE núm. 1896/16, i d’acord amb l’article 73.2 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, aquesta presidència proposa

d’alterar l’ordre del dia d’avui, en el sentit d’ajornar el debat i

la votació de la proposició no de llei RGE núm. 1896/16, del

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, per a una propera sessió

de la comissió, atès que la persona que l’havia de defensar, ha

exposat motius personals més que justificats.

Puc entendre-ho aprovat per assentiment? O ho passam a

votació?

Ho donam aprovat per assentiment.

Idò, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601896
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