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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Sí, Sra. Presidenta, Xico Tarrés substitueix Elena Baquero.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Margalida Capellà substitueix Bel Busquets.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substitueix Salvador Aguilera.

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

María José Ribas substitueix Sandra Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. 

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en
el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 5865/17 i
11848/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5865/17, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació
dels requisits de titulació per a professorat docent.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
5865/17, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modificació dels requisits de titulació per al professorat
docent.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Enric Casanova, per un temps
de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El primer que volia dir és
que pot ser el títol de la iniciativa no és el més encertat perquè
no demanem la modificació dels requisits d’accés del
professorat, sinó de determinats aspectes.

Aquesta PNL la fem perquè tenim constància que hi ha tot
un col·lectiu important de professors que a causa del canvi de
legislació generat amb la publicació del Reial Decret 665/2015
s’estableixen les noves assignatures que poden impartir en
funció de la titulació que té cada professorat. Això fa que molts
puguin donar unes assignatures i altres no i dintre de les
assignatures que sí poden impartir n’hi ha unes que es poden
impartir perquè són matèria directament relacionada, però hi ha
una sèrie de matèries que es consideren com afins les quals es
poden impartir per part de la gent que té una titulació de
manera també... adient a la titulació corresponent.

Això... el que passa és que a partir del Decret 665 aquestes
matèries afins es veuen reduïdes i molta gent que podia fer,
impartir docència unes hores a la matèria principal per dir-ho
així i unes altres hores a la matèria afí és veu reduït. Això passa
especialment en aquells centres que no són massa grans, a
centres que són relativament petits, d’una línia, dues línies als
quals molts de professors no poden completar el seu horari
perquè els impedeix donar aquelles matèries afins.

És clar, nosaltres el que demanem és que aquesta gent pugui
completar el seu horari dintre del centre impartint matèries
afins, és a dir, si ampliem la possibilitat d’impartir matèries de
determinades titulacions permetem que una persona pugui
impartir l’horari complet.

Aquest canvi l’únic que va generar al seu moment és que
molta gent que estava a jornada completa va passar a jornada
parcial, van augmentar les jornades parcials perquè havien de
completar el seu horari en altres centres i això passa
especialment en centres privats i en centres concertats on
únicament imparteixen una matèria, unes hores i després han de
completar.

Per tant, pensam que si hi ha un canvi de legislació i es
permet retornar a la situació anterior en la qual hi ha certes
matèries que es poden impartir com afins, no directament, sinó
com afins molta gent podria completar el seu horari lectiu al
mateix centre sense necessitat de buscar altres feines
complementàries per tenir un... 

Nosaltres presentem aquesta iniciativa precisament per
demanar la implantació d’àrees i de matèries del professorat de
Secundària i Batxillerat, majoritàriament a tots els centres...,
sigui més permissiva respecte a determinades matèries,
concretament aquestes matèries són matèries que s’imparteixen
en mòduls de molt poques hores, dues o tres hores la setmana,
i moltes vegades això fa que un mateix professor hagi
d’acumular diferents contractes amb la inconveniència de
compatibilitzar horaris a diferents centres. Si això ho
solucionam podrien compatibilitzar horaris dins el mateix
centre.

Per això nosaltres hem portat aquesta iniciativa aquí,
esperem que els altres grups parlamentaris estiguin d’acord
amb el plantejament i que li donin suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la
diputada Núria Riera, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular en
relació amb aquesta proposició no de llei pensam que no
concreta quin és el problema exactament al qual s’enfronta
perquè a l’exposició de motius ens diu que s’ha reduït el
nombre d’assignatures considerades afins per a determinades
titulacions, però no les concreta, i en la proposta demana instar
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el Govern de l’Estat a modificar, però tampoc no marca quines
són les titulacions que presenten problemes, i ens sembla que
és una proposició que no reflecteix per tant amb claredat el
problema que pretén descriure. Per tant, si no descriu el
problema de manera detallada, tampoc consegüentment no pot
esdevenir en una solució efectiva.

En segon lloc, és necessària, pensam, una norma que reguli
les titulacions idònies per impartir els nous currículums d’ESO,
Batxillerat, Formació Professional i de règim especial que
s’estableixen a la LOMQE i aquesta nova assignació de
matèries a les especialitats dels cossos docents està totalment
fonamentada i a més està feta respectant que la formació inicial
del professorat sigui la més adient per atendre l’alumnat amb
totes les garanties d’èxit. A la norma pensam que no es detecta
cap incongruència en aquesta assignació.

Per altra banda, hem de dir que molt sovint es donen
situacions complicades per a la impartició d’algunes matèries,
sobretot dins l’àmbit de la formació professional ja que són
assignades a docents amb titulacions aparentment afins, com es
diu, però que a l’hora de la veritat l’adjudicació d’aquestes
matèries a professionals que no tenguin l’experiència prèvia a
la seva impartició pot suposar una sobrecàrrega per a ells
perquè s’han de preparar, fins i tot han de realitzar cursos de
formació a corre-cuita per afrontar el dia a dia de les classes i
aquesta situació, lluny de beneficiar la qualitat de l’educació,
el que provoca és una situació d’estrès al professorat que la
pateix i pot arribar a comprometre la formació de l’alumnat.

Per altra banda, la proposició està emmarcada en una
presumpte problemàtica que es dóna només en centres públics
petits perquè diu clarament que als més grans no hi ha
problema per impartir jornades completes en qualsevol
especialitat i en aquest aspecte tampoc no és una proposició
massa concreta. 

Entenem que aquesta diferenciació entre centres públics
petits o centres públics grans no afecta l’ESO, perquè els
centres públics de les Illes Balears per petits que es puguin
considerar tenen unes quantes línies i això dóna una gran
possibilitat d’organització d’horaris i de completar jornades de
docents.

Per això, tot i que la proposició -com hem dit- no ho
concreta entendríem que el problema es trobaria realment a
Batxillerat, a Formació Professional i a règim especial, i
precisament en aquests casos la qualitat de l’ensenyament i
l’especialització i grau de dificultat dels currículums a aquests
nivells fan que sigui ben necessari disposar d’una formació
inicial adient per poder-los impartir amb totes les garanties. Per
tant, la situació seria la contrària. 

Per tot això, al Grup Parlamentari Popular de les Illes
Balears consideram que no hi ha motius suficients que sustentin
aquesta iniciativa atès que ni estan ben clarificats ni a
l’exposició de motius ni a la proposició en si mateixa ni estan
justificats com pertoca pel que he exposat.

Per altra banda, què ens sembla? Que ens trobam davant
una proposició no de llei que en lloc de cercar solucions
concretes per a problemes concrets que hi pugui haver a

l’educació de les Illes Balears el que fa és dedicar-se a atacar
una legislació estatal perquè és una legislació de caràcter estatal
i perquè ve d’un govern estatal que correspon a un partit polític
de diferent color i que l’únic objectiu que té és desgastar
aquestes normes que emanen de l’Estat i, per tant, d’un govern
nacional -com deia- que correspon a un altre partit polític.

Jo els demanaria que centrassin la seva labor a cercar
solucions en positiu a problemes concrets de la gestió ineficaç
que hi ha del Govern en matèria d’educació, que no fessin
propostes genèriques dirigides a anar en contra d’una regulació
estatal, sense precisar en concret el problema al qual es volen
referir, que fessin la seva funció de control on correspon, al
Govern d’aquí, que ja tenen amb això prou feina, i deixin que
les altres administracions facin la seva feina dins l’àmbit i de
les institucions que els correspon.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular votarà en contra
d’aquesta proposta.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula la diputada Laura Camargo,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Bé, jo crec que cal tenir en compte que
a més essent avui el Dia Mundial del Mestre, aquesta
proposició no de llei jo crec que recull qüestions prou concretes
i tampoc no sé si a l’històric de les proposicions no de llei del
Partit Popular, en tota la seva vida parlamentària, no n’hi ha
cap que hagi estat dirigida al Govern de l’Estat quan no era del
mateix partit. Llavors jo crec que no s’hauria de queixar la Sra.
Riera de coses que són absolutament normals dins la dinàmica
parlamentària democràtica d’aquest i d’altres parlaments.

Jo crec que aquesta proposició no de llei sí que és prou
concreta i del que parla és d’un reequilibri de certes
desigualtats que precisament afecten a un tipus de centre en
concret, que són els que estan recollits en la proposició no de
llei que ha explicat el Sr. Casasnovas. Aquestes diferències que
afecten als centres que atenen especialment una línia, o que són
centres més petits, deixin en situació de desavantatge els seus
professors i professores i per això s’insta el Govern de l’Estat
a reequilibrar aquestes desigualtats. 

Llavors jo crec que és força concreta, crec que està bé instar
el Govern de l’Estat que faci canvis en aquest sentit i, per tant,
per part del nostre grup parlamentari tindrà suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la diputada Margalida Capellà, per
un temps màxim de deu minuts.
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LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. No sé, si ho hagués sabut, potser hauria
vengut també amb un parell de margalides avui, perquè amb la
intervenció de la Sra. Riera m’he quedat aquí enmig, no sabia
si m’havia de retirar. Nosaltres donarem suport a aquesta
proposició no de llei presentada pel Grup Socialista, aquesta
iniciativa ja s’ha explicat que es basa en dos aspectes: per una
banda, que la legislació no és la mateixa per als centres
concertats que per als públics. Una persona amb una
determinada titulació podrà impartir unes assignatures pròpies
i afins en un centre públic ajustant-se a llei, mentre que no ho
podrà fer una altra persona amb la mateixa titulació perquè el
centre és de titularitat privada, és a dir, és concertat.

I per altra banda, aquesta situació és el motiu pel qual els
centres concertats petits, normalment d’una línia, pateixen
dificultats per contractar docents i perquè aquests puguin
completar les seves jornades laborals, el cas se centra com ja
s’ha explicat en el professorat docent de batxillerat i de cicles
formatius de Formació Professional i es tracta de treballadors
i treballadores que no poden completar la seva jornada o es
veuen amb un horari reduït, o estan obligats a treballar en
diversos centres i ens sembla que és una proposició no de llei
adequada, justa i necessària, per això hi votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la diputada Maria
Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument, no tenim cap inconvenient en què els requisits de
titulació per a professorat docent s’ampliïn després de la
reducció que va marcar el Reial Decret 665/2015, de 17 de
juliol.

Nosaltres consideram que el fet que la iniciativa sigui
oberta és positiu, ja que a vegades hi ha combinacions que
poden sorgir i es podrien tenir en compte d’aquesta manera per
al centre o per a la conselleria, cosa que no passaria si ho
especifiquéssim massa. Entenem que aquesta limitació
perjudica els professors que fan feina a centres més petits,
perquè no poden completar les seves jornades laborals a un
mateix centre i es veuen obligats a desplaçar-se a altres centres
fins i tot en un mateix dia.

Per tant, donarem suport a aquesta proposició no de llei.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el diputat Josep Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres estam d’acord amb
la intenció que impulsa aquesta proposició no de llei perquè
creiem que tot el que sigui donar flexibilitat a l’organització
dels centres és positiu, donant per fet evidentment que els
equips directius, els mateixos docents, evidentment vetllen per
la qualitat, per la capacitat i per les limitacions que tenen els
mateixos docents.

Vostè evidentment proposa modificar una normativa estatal
perquè és estatal, jo no he vist cap atac enlloc, sinó que
simplement clar, instem modificar la norma a qui la pot
modificar. Si la poguéssim modificar nosaltres, que seria el
millor, doncs faríem una proposició de llei.

Per tant, totalment a favor, però no vull deixar de fer dues
reflexions, perquè jo crec que d’alguna manera això són cures
pal·liatives a un problema molt més greu, i és que sabem..., i
ara amb això em refereixo al comentari que ha fet la Sra. Riera
sobre la qualitat i sobre la preparació dels docents,
malauradament tots sabem, perquè tots coneixem casos, que
una excel·lent formació acadèmica no és garantia de després fer
una tasca educadora de qualitat; a tots els centres coneixem
grans savis, són molt bons en la seva matèria, segurament van
treure matrícula d’honor i ensenyant doncs no serveixen. Per
tant, això el que vull dir..., bé i a l’inrevés, tal vegada una
persona que no té aquella formació acadèmica tan acusada i
que tal vegada és d’una matèria afí, és capaç de suplir aquesta
mancança teòrica en els coneixements teòrics de la matèria,
amb una capacitat divulgativa o pedagògica molt més gran.

Per tant, aquesta reflexió la volia fer perquè ens remet a la
idea que cal descompartimentar l’ensenyament, això té a veure
amb la superació de la divisió per matèries, la superació de les
lleis operàries, i també té a veure amb la formació inicial del
professorat, i té a veure amb..., -quan parl de formació inicial
del professorat no només em refereixo als mestres, sinó també
als professors de secundària-, amb una formació que quant als
continguts de la matèria sigui més sumària i, en canvi, quant a
les capacitats pedagògiques i quant a les capacitats didàctiques
estigui molt més desenvolupada, la qual cosa facilitaria aquesta
flexibilitat que avui vostè, Sr. Casanova, ens demana.

Tot això evidentment seria una modificació molt més
profunda del sistema educatiu, és cap on hem d’anar, és cap on
va el pacte educatiu quan parla de la formació inicial del
professorat i tota la seva posterior carrera professional. I estic
convençut, perquè algun dia ho aconseguirem, que quan
aconseguim que l’ensenyament vagi per aquests verals, la
proposta que vostè avui ens fa caurà com fruita madura, perquè
evidentment quan l’ensenyament no es basi en la juxtaposició
de matèries estanques les unes amb les altres, sinó amb uns
projectes molt més transversals i que atenguin més les
competències i els aprenentatges, que no pas la memorització
d’uns continguts del currículum, quan això sigui així, com deia,
evidentment els perfils del professorat també seran molt més
flexibles i l’afinitat entre uns coneixements i uns altres serà
molt més gran.

Però mientras tanto donarem suport a aquesta proposició no
de llei. Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la
diputada Olga Ballester, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Presidenta. Nosotros nos vamos a abstener en esta
proposición, comparando los anexos 3 y 4 del Real Decreto
665/2015, con el real decreto anterior, el de 2008, pues
realmente si comparamos el anexo 3 y el anexo 4 de antes con
el de ahora, básicamente las especialidades de los cuerpos que
genera el departamento en los institutos, no ha habido
prácticamente ninguna modificación, solamente en aquellas
asignaturas que es verdad que han desaparecido, como ha sido
Educación para la Ciudadanía, que ya no está, o en
bachillerato, en filosofía sí que es verdad ya no es afín historia
y cultura de las religiones, que esas la única diferencia que
hemos visto.

Entonces no entendemos muy bien..., o sea, creo que le falta
concreción para podernos definir qué afines ha visto que ya no
se considera poder darlo por algún departamento. 

Y por lo tanto, nosotros nos abstendremos por la
inconcreción de la iniciativa. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara té la paraula per contradiccions el grup
proposant, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo la veritat és que estic
sorprès perquè aquí el Partit Popular ara vol concreció i veu
monstres allà on no n’hi ha, Sra. Riera, instem l’Estat que és el
competent per canviar una normativa que no podem canviar.
Aquí nosaltres plantegem un problema i el problema és que per
mor d’una sèrie de canvis legislatius, hi ha una sèrie de
persones que han vist minvades les seves capacitats d’impartir
classes en determinades bandes.

Si els centres..., diu que afecta centres públics. No s’ha
llegit la PNL, perquè la PNL no parla en cap moment de
centres públics, perquè precisament els que afecta
majoritàriament són aquells centres sostinguts amb fons
públics, és a dir, que poden ser també privats, que són petits.
Precisament aquesta PNL afecta molt més professorat de
l’escola concertada perquè són centres que no tenen tantes
línies com l’escola pública i per tant no poden completar el seu
horari. El que passa és que, clar, si reduïm l’horari els costos
laborals són menys i això va en perjudici també no sols de
l’alumne sinó també del treballador, és a dir, el treballador
treballa menys hores i es veu sotmès a aquest estrès que vostè
té por que se li generi, sobretot en formació professional, es
veu sotmès a aquest estrès generat precisament per això, perquè
com que no té prou hores per tenir un sou digne ha de treballar
en diferents centres. Per tant, si no l’estressem preparant classes
a un centre l’estressem anant a preparar classes a molts de
centres per completar un sou digne.

Nosaltres el perquè no es concreta és molt clar, nosaltres
crec que som aquí per dir què s’ha de fer; el com competeix a
qui ho ha de fer en aquell moment. Nosaltres no som aquí els
que hem de dir a l’administració quines matèries han de fer i
quines matèries no han de fer, en això hi ha tota una sèrie de
tècnics que són els que han de repercutir, especialment en el
tema de formació professional, perquè aquí nosaltres podem
saber més o menys de les capacitacions competencials de les
persones en funció de la seva titulació, però crec que qui ha de
decidir les capacitacions competencials és altra gent, i per
tant...

I finalment he de dir que -contestant el que ha dit
Ciudadanos- sí que hi ha diferències, concretament hi ha
diferències en la part de formació professional bàsica, que és
on es genera aquest problema, i sobretot en la formació
professional de centres privats, perquè aquesta formació
professional i en el batxillerat hi ha diferències substancials
respecte de l’anterior, i aquestes diferències substancials fan
que el professorat pugui...

Aquesta PNL no surt d’una voluntat d’anar, com ha dit la
Sra. Riera, a desgastar les normes d’un govern de diferent color
polític, sinó que aquesta PNL sorgeix d’una demanda
específica d’un conjunt de professors que té un problema aquí,
té el problema aquí. Instem el Govern de l’Estat a solucionar un
problema arreu de l’Estat, però el que ens interessa és
solucionar el problema aquí. Si la demanda sorgeix d’aquí, són
uns professors d’aquí, haurem d’instar qui sigui per solucionar
els problemes d’aquí. Crec que la qualitat de l’ensenyament sí
que millora si un professor imparteix tota la seva jornada en
una jornada que li permet obtenir un sou digne en un sol centre
que no en quatre. Per això instem a fer aquesta modificació,
que s’ha d’estudiar quines són per poder donar la major
flexibilitat possible. Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat passam a votar
la Proposició no de llei RGE núm. 5865/17.

Vots a favor? 8 vots a favor.

Vots en contra? 4 vots en contra.

Abstencions? 1 abstenció.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5865/17, relativa a modificació dels requisits de
titulació per a professorat docent.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11848/17, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes
Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i Mixt, relativa
a modificació de l’article 148.d) del Reglament General de
la Federació de Futbol de les Illes Balears.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 11848/17, presentada per tots els grups
parlamentaris de la cambra, relativa a modificació de l’article
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148.d) del Reglament General de la Federació de Futbol de les
Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Xico Tarrés, per un temps de
deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Bona tarda. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc,
i per ordre, crec que hem d’agrair a la Mesa del Parlament i a
la Mesa de la comissió, haver dut aqueixa proposició de llei per
urgència, haver-ho acceptat, perquè realment pens que és
urgent. Per un altre costat, volem agrair a tots els grups el
suport inicial per dur-ho, i l’agraïment ve perquè hem de dir
que aqueixa és una proposició no de llei per col·locar una
miqueta més alguns sectors de la nostra societat en el segle
XXI.

Que avui en dia, en el segle XXI, ens trobem que encara hi
ha llocs on nenes, al·lotes, quan parlam de 14 anys quasi
podem parlar d’al·lotes i ens entenem tots, mallorquins,
menorquins, eivissencs, si parlam d’al·lotes, en la situació que
teníem ara, i és que ens trobàvem en aquest cas amb una al·lota
a Menorca i una a Eivissa, que perquè havien arribat a una edat
determinada no podien seguir jugant a futbol amb aquells
equips amb què ho havien fet des que tenien 4 anys. 

Nosaltres estam plantejant una revolució dins el món del
futbol? En absolut, això ja s’ha fet a altres federacions, com per
exemple la federació andalusa i la federació valenciana. Quin
és el problema amb què ens trobam? Que per sort o per
desgràcia el futbol no és un esport en femení que tengui equips
a totes les categories; hi ha nenes que en un moment
determinat, quan tenien 4 anys, varen voler començar a jugar a
futbol, els ha agradat, han seguit endavant, han arribat a final
d’una categoria que és categoria infantil i es troben que no
poden jugar, i en el cas d’Eivissa i en el cas de Menorca és
exactament el mateix, que només hi ha un equip sènior, i si jo
som un pare o una mare d’una nena de 14 anys que vol jugar a
futbol i no pot, i em diuen “no, només els pots dur amb
aqueixes al·lotes que tenen 27, 28, 30 anys a jugar amb elles”,
home, no em faria molta gràcia; per què?, perquè m’estim més
que estiguin amb al·lots de la seva mateixa edat, que parlen de
les seves coses, que no a un vestidor on hi ha dones de 27, de
30 o de 30 i escaig anys que parlen d’altres coses que potser no
és el millor per a la seva educació.

Idò avui en dia crec que la dona està capacitada, i ho hem
dit mil vegades, per competir, per jugar, per treballar allà on
cregui que és convenient. Crec que acab de dir una bestiesa,
perquè veig algú que se’n riu, però ja m’ho faran saber, no hi
ha cap problema; si l’he dita molt grossa ja rectificarem. Però
el que..., em despisten i passa el que passa. 

Aqueixes al·lotes han de tenir la possibilitat de seguir fent
aquest esport, i vull fer referència a l’article 148, lletra d), del
Reglament General de la Federació de Futbol de les Illes
Balears, que bàsicament diu que podran constituir-se equips
mixtos, podent enfrontar-se equips integrats per jugadors i
jugadores de diferents sexes fins a la categoria d’infantil, i
podent participar un màxim de dues jugadores de 16

autoritzats. Bé, nosaltres en aquest cas amb aqueixa PNL el que
feim és demanar a la Federació de Futbol de les Illes Balears
que puguin competir en totes les categories, no que només els
posem el límit ara fins als 16 anys; no, que puguin competir
fins als 25, si volen. Però això no els permet competir a
categoria nacional, perquè la Federació de Futbol nacional ho
prohibeix, perquè ja té les seves... té les seves categories
femenines, té els seus campionats femenins, però qui no els té
és per exemple la comunitat balear, i si una dona de 20 anys vol
competir amb un equip masculí que no sigui de categoria
nacional ho ha de poder fer, també, i nosaltres demanam,
instam a això la Federació de Futbol de les Illes Balears, que és
el mateix que té la federació andalusa i que té la federació
valenciana, precisament perquè hi ha pobles on no hi ha totes
les categories femenines, i això mateix ens passa a les Illes
Balears.

Avui als mitjans de comunicació ha sortit que aqueixa nena
ja pot jugar la setmana que ve, però ho pot fer perquè pot jugar
a categoria cadet, que depèn de l’esport escolar, i són els
consells insulars els que tenen potestat i han dit a la Federació
de les Illes Balears “permetem que siguin mixtos els equips fins
a cadets”. Nosaltres avui el que deim a la Federació és que
permeti que siguin mixtos fins a l’edat que sigui, sempre que no
afecti categories nacionals. Això vol dir que si una nena
d’aquestes en categoria cadet queda campiona de Balears i ha
d’anar a jugar la fase nacional no podrà jugar perquè és una
fase nacional i depèn del Reglament de la Federació Espanyola,
no de la Federació Balear. 

Esper haver-ho explicat suficientment clar perquè tots ja li
han donat el vistiplau abans, però perquè li puguin tornar
donar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la diputada Sara
Ramón, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, com ha dit Xico, aquest és un tema
que hem parlat tots i que tots hi estam d’acord. Aquests dies,
idò, hem conegut el cas de... a Menorca hi ha un cas d’una
al·lota. Jo particularment conec el d’una al·lota a Eivissa que
no ha pogut seguir jugant amb el seu grup que du jugant des
dels cinc anys i no se li permetia perquè estava a categoria
cadet, i això ha tengut un ressò mediàtic i s’han posat al seu
costat els ciutadans, l’esport, tots els clubs d’Eivissa i
Formentera, però l’important és que aquí s’ha de facilitar al
màxim la possibilitat de fer un esport de forma general per les
raons que hem parlat aquí moltes vegades. Primer, per salut,
perquè vivim en un món cada vegada més sedentari; segon, per
transmissió de valors: esforç, treball en equip, habilitats,
convivència, i en aquest cas es veu que s’ha de treballar una
miqueta més la igualtat. 

També hem parlat aquí que és molt complicat ja accedir als
esports i a les Pitiüses tenim un alt percentatge de població que
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és rural. La població està molt dispersa i és molt complicat
tenir a l’abast un lloc on poder fer esport, ni d’oci ni de
competició. De fet, vàrem dur aquí una proposició no de llei
que era per intentar obrir els centres escolars perquè realment
allà tenim un problema i és complicat. 

També és complicat per a les famílies compaginar la vida
laboral amb les extraescolars dels alumnes, per transportar els
al·lots. Si tenim un equip femení a l’altre costat de l’illa de
vegades resulta impossible. Si parlam de futbol, no només de
futbol perquè ens passa el mateix amb el bàsquet, són activitats
minoritàries en la població femenina i aconseguir formar un
equip és pràcticament impossible en uns municipis on la
població és molt petita i això, clar, frustra aquestes al·lotes que
tenen aquesta... que els encanta fer bàsquet o futbol i es veuen
limitades.

Es tracta d’un cas aïllat, però que existeix i crec que ha
donat llum a un problema que existeix. Està clar que l’esport de
competició són les federacions les que fan les seves normes i
les seves regles i així ha de seguir, però pensam que si altres
comunitats com València i Andalusia ho han pogut fer i no hi
ha un impediment físic que així ho permeti, idò, pensam que
hem d’obrir una mica els horitzons i anar cap a aquest camí.
Així tots ho firmam.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per a la seva defensa, per
part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula
la diputada Laura Camargo, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Bé, la veritat és que és una molt bona
notícia que tots els grups parlamentaris estiguem d’acord en
una qüestió que és senzillament de justícia i que respon a un
principi molt clar que és el principi d’igualtat. El principi
d’igualtat en tres qüestions fonamentals, la primera, d’igualtat
entre homes i dones; la segona, d’igualtat entre edats o
categories diferents, i d’igualtat també entre comunitats
autònomes, perquè si això ja funcionava en altres comunitats és
una molt bona notícia que també sigui possible que aquí
s’implementi aquesta mateixa possibilitat, que les nines puguin
jugar en diferents categories i que no depengui això només
d’una qüestió de les diferents federacions sinó que puguem des
d’aquí també empènyer i fer el que sigui possible en la mesura
de les nostres possibilitats per garantir aquest principi
d’igualtat.

Ha estat també un cas molt mediàtic, darrerament hem
pogut llegir aquestes notícies d’aquesta nina, d’Andrea
Ródenas, que jo crec que ha mogut moltes consciències i ha
mogut la ciutadania fins i tot per recollir signatures per tal que
si no arribaven a temps de fer aquest canvi fos la força de la
gent, la força de la gent que considera que això és just que
aquesta nina pugui continuar jugant, ella i moltes altres, perquè
jo crec que Andrea Ródenas és un símbol ara mateix, això
obrirà la porta que moltes altres nines puguin continuar jugant
a aquestes categories, i ha estat un cas mediàtic, ha estat un cas

mediàtic precisament per això, perquè hi ha hagut una
mobilització de la gent que pensa que és una qüestió de justícia. 

Llavors, només podem agrair també a tota la gent que s’ha
posat al costat d’Andrea i que ha fet seva aquesta causa. Estic,
la veritat, molt contenta que al Parlament de les Illes hi hagi
una proposició no de llei signada per tots els grups
parlamentaris per una qüestió com aquesta. Esper que no sigui
l’única i com a defensora de l’esport femení i del futbol femení,
que vaig practicar jo mateixa també durant la meva
adolescència esper que moltes nines tenguin la possibilitat de
continuar jugant en categories cadets i en superiors fins i tot.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la diputada
Margalida Capellà, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, presidenta. Sí, nosaltres també hem signat aquesta
proposició no de llei, la veritat és que escoltant el diputat
Tarrés fins i tot a mi m’ha fet ganes de jugar a un equip mixt de
futbol, em sembla que ja no hi arrib a temps, però bé, només li
voldria comentar que vostè ha dit que amb aquesta proposició
no de llei no fem cap revolució, però bé, estaria bé fer una
revolució en el camp de l’esport perquè aquests casos, que aquí
en coneixem dos, són casos que podem veure i podem
comprovar l’absurd de separar per sexes no només l’esport, jo
crec que també diria l’educació, però que en aquest cas és una
injustícia la situació en què es veuen afectades aquestes dues
al·lotes.

Per tant, per part nostra endavant, votarem a favor i gràcies
per l’impuls que s’ha donat en aquesta proposició no de llei.
Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, per a la seva defensa per part del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el diputat Josep
Castells, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Ah!, be, és clar, ja ho entenc. Sí, gràcies, Sra. Presidenta.
Bé, la veritat és que no tenc res a afegir, l’explicació inicial ha
estat molt bé, després a partir d’aquí doncs es van afegint
arguments addicionals, però em sembla que l’objectiu està clar
i com no podia ser d’una altra manera vàrem signar aquesta
proposició i lògicament li donarem suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per a la seva defensa, per part
del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té
la paraula la diputada Maria Antònia Sureda, per un temps
màxim de deu minuts.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyors i senyores diputats. Tan bé com
ho han explicat els portaveus que m’han precedit, evidentment
no puc afegir res més. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula la diputada Olga Ballester, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos también hemos sido
partícipes de la firma de esta iniciativa y suscribimos lo que
han dicho el resto de los grupos. También comentar que
también hace un par de años aquí en Mallorca ocurrió este caso
con una niña y al final se la dejó jugar excepcionalmente. Por
lo tanto está muy bien que al final se normalice esta situación.
Nada más. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 11848/17.

Vots a favor? 

Per unanimitat. 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 11848/17, relativa a modificació de l’article 148 d)
del Reglament General de la Federació de Futbol de les Illes
Balears. 

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