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(Inici de la comissió no enregistrat)

EL SR. PRESIDENT:

... que consisteix en el debat de les proposicions no de llei
RGE 12083, 12084 i 14854/17.

1) Proposici ó  no de llei RGE núm. 12083/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
selecció espanyola de bàsquet.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE
12083/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a la selecció espanyola de bàsquet.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Camps, per un temps
de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Vam presentar aquesta
proposició no de llei ja farà set mesos, i tot i que haguérem
pogut imaginar que ja no tenia vigència, o que ja en certa
manera havia perdut la seva actualitat, idò jo crec que encara
és actual i és actual perquè, després del que va passar amb la
selecció espanyola de bàsquet femení, on el Govern va vetar
la seva participació a un triangular aquí a Balears, i aquest
triangular de preparació per als campionats d’Europa es va
haver de fer al Torrelavega, és cert que fa unes setmanes
també el Govern va vetar l’eliminatòria de quarts de final de la
Copa Davis que s’havia de fer a Alcúdia, i que finalment es va
haver de fer, es va fer a la plaça de toros de València.

És clar, aquí hi ha una qüestió que a nosaltres ens sorprèn
enormement, en el cas de la selecció espanyola de bàsquet
femení estava tot programat perquè els dies 26, 27 i 28 de
maig es pogués celebrar aquest torneig preparatori entre
Espanya, Canadà i Japó, entre les seleccions de bàsquet
femení d’Espanya, Canadà i Japó; tot estava a punt, tot estava
perfecte, qui impulsava aquesta iniciativa era la consellera
Ruth Mateu, i amb el canvi de conselleria, amb el canvi de
consellera, tots sabem que a causa del cas de corrupció dins
MÉS per Mallorca, el cas Contractes, va haver de dimitir la
consellera Ruth Mateu, i amb la nova consellera, la Sra. Fanny
Tur, tot el que semblava que estava acordat, tot se’n va anar en
orris. La impressió que tenim nosaltres és que..., i ve
corroborat després també amb el que ha passat amb la Copa
Davis, és que a la Sra. Fanny Tur..., és clar, estèticament no li
sembla gaire correcte sortir amb un floc groc amb la bandera
espanyola darrere...

(Algunes rialles)

No sé si deu ser açò o..., ja no sabem exactament quins són
els motius pels quals de forma constant veti, veti en aquest cas
la selecció espanyola de bàsquet femení o, en aquest cas, veti
l’equip espanyol de la Copa Davis de tennis. No sé si és que no
vol que soni l’himne nacional aquí a Balears o què passa.

En qualsevol cas nosaltres en el seu moment, dia 28 de
setembre de 2017, vàrem presentar aquesta proposició no de
llei perquè a més a més la consellera Fanny Tur va dir que,
com que ella havia estudiat a Còrdova, que ella no era
hispanofòbica, un argument de pes, un argument de pes per
justificar que ella no és hispanofòbica, i va dir que, bé, que ella
tenia intenció, i de fet s’estaven reunint amb la Federació
Espanyola de Bàsquet, per celebrar un acte amb la selecció de
bàsquet femení dins l’any 2018. A nosaltres ens agradaria
saber si realment hi ha aquest interès per celebrar aquest
esdeveniment esportiu o quin és finalment el resultat
d’aquestes negociacions amb la Federació de Bàsquet Femení.
Nosaltres demanam aquí que el Parlament insti el Govern
precisament a fer açò, a negociar amb la Federació Espanyola
de Bàsquet l’organització dins l’any 2018 d’algun tipus
d’esdeveniment esportiu amb la secció espanyola de bàsquet
femení, i sobretot per retre un just homenatge a la jugadora
internacional Alba Torrens Salom, que ara tots recordarem que
acaba de guanyar la lliga russa, és a dir, ella juga amb un equip
rus i ara el seu equip ha guanyat la lliga russa; per tant més
motiu encara per retre un homenatge a una de les jugadores
internacionals més importants que han donat aquestes illes.

També demanam, que em sembla també lògic, que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes
Balears a deixar de banda els seus prejudicis ideològics, és a
dir, nosaltres entenem que la Sra. Fanny Tur és catalanista, és
independentista, tots els “ista” que vulguem, però açò no ha de
condicionar la seva gestió, que ha de ser a favor de tots els
ciutadans de Balears; per tant que a l’hora de gestionar miri
sempre pel bé comú i no miri només des de l’òptica de la seva
curta visió ideològica que la caracteritza.

I després també, com a tercer punt, e l Parlament de les
Illes Balears lamenta... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

...el boicot de la consellera Fanny Tur al torneig triangular de
bàsquet femení entre les seleccions d’Espanya, Canadà i Japó
que s’havia de celebrar els dies 26, 27 i 28 de maig de 2017.
Crec que és un fet a lamentar. De fet els de Torrelavega van
estar encantats, perquè finalment evidentment aquest
triangular es va celebrar, va anar a Torrelavega; l’excusa que
donava la conselleria és que hi havia molt poc temps per
tramitar tota la documentació i l’expedient i tal; Torrelavega
va anar rapidíssim, en un instant van tenir-ho tot preparat
perquè es pogués celebrar aquest triangular, i evidentment ho
van celebrar enormement, fins i tot hi ha fotos, tal, amb el
conseller d’Innovació, Indústria i Turisme de Cantàbria,
l’alcalde de Torrelavega, tothom feliç i content, i aquí vam
rebutjar aquesta opció.

I jo afegiria un quart punt, però, bé, és igual, però també
afegiria allò de la Copa Davis, que em sembla també un altre
escàndol i em sembla que és no entendre que aquests tipus
d’esdeveniments esportius tenen una dimensió molt per
damunt del que és purament l’esport, tenen una dimensió de
promoció turística, tenen una dimensió econòmica sobre els
restaurants, els hotels  d’aquella zona, que aquí veim que el
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Govern ignora profundament. En aquest cas parlam del mes de
maig, és un mes que no és de temporada altíssima, i en aquest
cas de la Copa Davis era el mes d’abril, que crec que ja ens va
bé que els mesos aquests més fluixos poder organitzar aquest
tipus d’esdeveniments i que pugui venir gent d’altres zones
d’Espanya i d’àmbit internacional per ocupar els hotels i els
restaurants. Ara, evidentment aquest govern antiturístic, aquest
govern catalanista i aquest govern tal, evidentment té la seva
pròpia política que nosaltres, ja dic, no podem entendre.

Nosaltres, per tant, presentam aquesta proposta, presentam
aquests tres punts, i esperam una resposta positiva dels altres
portaveus. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En torn de fixació de posicions, per part del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Aguilera, per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltíssimes gràcies, Sr. President, bona a tarda a tothom.
Com ha explicat molt bé el Sr. Camps, una altra vegada sembla
ser que a alguns els agrada ser cansinos, ja que en aquesta
qüestió ja en el seu moment la consellera li va respondre en el
ple fa ja uns quants mesos. És obvi que no va quedar content
amb la resposta i li agrada ser protagonista una vegada més, i
tenim una esmena amb el segell d’Antoni “Trump” Camps, en
el sentit que: motius ideològics, actitud obstruccionista,
boicotejar un merescut homenatge, deixar de banda els seus
prejudicis ideològics i lamentar el boicot de la consellera Tur.
¡Ahí queda eso!, com deien alguns. Per tant una vegada més,
quan podríem parlar d’altres qüestions molt més importants
per a la ciutadania o solucionar problemes o fer propostes en
positiu, venim aquí a retreure determinades qüestions que no
li contestaré perquè ja en seu moment la Sra. Tur ja es va
defensar sobre determinades qüestions o  paraules que li va
comentar vostè.

El que avui ens reuneix aquí, en aquesta proposició no de
llei, des de Podem entenem que el Govern en aquest cas ens
ha facilitat tota la informació; a més a més segurament que el
Sr. Reus ho comentarà a posteriori, però en el seu moment el
Sr. Camps, bé, almenys (...), el Sr. Camps ja va demanar i se li
va remetre diversa informació sobre aquesta qüestió, i per tant
em sembla que ja quedaria perfectament contestat per part del
Govern tot aquest tema que avui ha apuntat el Sr. Camps. Per
tant, en aquest sentit, el Sr. Reus, com comentava, donarà
explicacions i per tant no voldria invertir aquest temps

Però sí que m’agradaria parlar d’esport i concretament
parlar d’esport femení, igual que l’altre dia vàrem parlar,
vàrem presentar una esmena de musicoteràpia, idò... l’altre dia
vaig parlar de música, idò avui tocarà parlar d’esport i
concretament aprofitaré el meu temps, si m’ho permet, també
és una qüestió que deixo allí.

Sr. Camps, per què no celebrar a Eivissa, a Menorca o a
Formentera aquests esdeveniments tan importants que sempre

s’han de quedar a l’illa de Mallorca? M’imagín que vostè
estaria content que fos a la seva illa de Menorca, no?, però a
la resta ens agradaria que el resto de islas existimos, però bé.

A part d’aquesta qüestió, avui voldria donar visibilitat a
l’esport femení i, com podríem donar visibilitat a l’esport
femení? Idò bé, sobretot una qüestió de reconeixement públic,
molt bé, avui vostè ha fet referència a una de les millors
jugadores la qual, a més a més, ha tingut un reconeixement
públic per part de tothom, i també fer present per part... que
vegi la importància que té per a aquest govern fer visibles
determinades qüestions que a vostè no li interessen,
segurament, és que enguany hem tingut el primer premi
Atticus femení en la història.

Per tant, això hem de veure que la Sra. Dolors Besné, tot
un referent dins el món del voleibol idò, bé, se l’ha
reconeguda i donem la benvinguda a fer visible  l’esport
femení.

Una altra qüestió superimportant també, idò podríem dir,
i ho llanço com a una proposta que això segurament podria
acabar en una iniciativa, obligar, o en aquest cas no es pot
obligar els mitjans de comunicació, però sí recomanar que
tant en els escrits com en la ràdio, com a nivell televisiu, es
parli d’esport femení i, com no, també, fins i tot de diversitat
sexual dins de l’esport, no? En aquest sentit, idò és obvi que si
posem qualsevol mitjà a nivell estatal i pràcticament també a
nivell autonòmic mai no surten notícies que facin referència
a l’esport balear femení, en qualsevol dels esports que puguin
ser més majoritaris o minoritaris.

Una altra qüestió important que, a més a més, segurament
algunes de les seves senyories han pogut llegir en premsa
aquests dies, justament sortia el tema de la bretxa salarial. Fa
un parell de mesos, en celebrar el Dia de la Dona, idò es feien
ressò d’aquesta qüestió, i justament ha sortit una notícia, que
la selecció de rugbi femenina ha igualat el salari, més ben dit,
el contrari, la selecció de rugbi masculina s’equipara
salarialment a la femenina.

Per tant, això no és un únic referent, sinó que també a
nivell europeu tenim... com, per exemple, Noruega ha estat i
també... -ara no ho trobo-, però bé, veiem que són elements on
s’hauria de veure..., perdó,... aquest reconeixement, sobretot
ja no només de visibilitat, de tot els... el que s’aconsegueix,
sinó que realment s’equiparin.

I només a títol informatiu, l’equip espanyol Movistar
femení de ciclisme paga a les seves corredores un salari de
1.000 euros. Per tant, després d’escoltar i de veure els sous
estratosfèrics per a determinats jugadors, és al·lucinant. I
només perquè vegin a nivell mundial com està la qüestió ,
només entre els 300 esportistes que guanyen més, només hi
ha una dona, i aquesta és la nord-americana tennista Serena
Williams al lloc 51. Per tant, és obvi que aquí la bretxa salarial
és molt, molt important.

I una altra qüestió, ja pràcticament per acabar, fer també
que..., determinades persones com comentàvem abans de la
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nostra esportista Alba i tantes d’altres, voldria també a nivell
espanyol fer present, per exemple, a Carolina dins del món del
bàdminton com a tot un referent que justament aquests dies va
guanyar per quarta vegada l’europeu, etc., tantes de dones que,
més petites i més grans, lluiten diàriament i treballen per tenir
èxit i dedicar-se al que realment volen, no?

Per tant, aquest element hem de donar... suport a l’esport
base perquè al final puguin tenir referent dins aquest món.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un temps de deu
minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. El Sr. Camps ha fet un relat del que ell
té dins el cap, però no un relat del que s’ajusta a la realitat. Ja
ens havíem adonat en altres comissions que el Sr. Camps hi
sent, però no escolta, i ara també sembla que llegeix, però no
entén el que llegeix.

La informació sobre el que va passar respecte a aquesta...
possibilitat d’organitzar el torneig el maig del 2017 la té amb
un informe, a més fet per un funcionari, on es detalla el que va
passar i per quins motius la proposta que va fer en principi la
federació, que en un primer moment era més ajustada en preu,
i després va ser una proposta que incloïa més partides,
suposava que la comunitat hagués de fer un contracte obert
quan no hi havia temps material per fer aquest contracte.

No sabem si és que als  funcionaris de la comunitat
autònoma els falta espanyolitat i l’espanyolitat et permet fer
els contractes oberts en manco terminis, no sé si és per això,
però... vull dir, té un informe del cap de servei on detalla quins
són els problemes que hi va haver per dur a terme aquest
patrocini d’aquest esdeveniment esportiu. I crec que un
esdeveniment esportiu d’interès internacional interessa a
qualsevol comunitat on es pugui dur a terme.

I per això la conselleria fa feina i treballa ja, i el Sr. Camps
ho sap, perquè té la proposta de contracte que ha fet la
comunitat autònoma a la federació de bàsquet i... és més, al Sr.
Camps li consta, a no ser que ell miri, però no hi vegi, que la
consellera s’ha reunit amb el president de la federació de
bàsquet femení, entre altres coses perquè li va presentar... al
Sr. Juanjo Talens.

Per tant, nosaltres votarem en contra perquè la comunitat
autònoma, en aquest cas la Conselleria de Cultura ja està
negociant amb la Federació Espanyola de Bàsquet, ja ha fet
una proposta per a l’organització d’un esdeveniment durant
l’any 2018. I el punt 2 i el punt 3 perquè són coses que són
només dins el cap del Sr. Camps i que no s’avenen amb la
realitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Mixt té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos sí que apoyaremos
el punto 1. Nosotros creemos que el reconocimiento público
al deporte femenino y un reconocimiento a la jugadora Alba
Torrens Salom no sólo se tiene que hacer, sino que llegamos
tarde y además tenemos que promocionar el deporte
femenino.

En cuanto al punto 2, nosotros nos vamos a abstener
porque no... no tenemos pruebas objetivas, quizás es... basarse
en algo subjetivo no lo consideramos correcto.

Y en cuanto al punto 3, vamos a ver, nosotros lo vamos a
apoyar, porque... vamos a ver, no se puede eliminar un
campeonato internacional de este calibre cuando ya está
apalabrado por el mero hecho de decir que no hay tiempo,
porque justamente este campeonato se hizo en otra comunidad
autónoma con mucho menos tiempo, porque no estaba
apalabrado y, sin embargo, se hizo. Por lo tanto..., no sabemos
por qué no se realizó este campeonato debido a que otra
comunidad sí con el menor tiempo, sin estar apalabrado y sin
saberlo lo pudo realizar.

Por lo tanto, no creemos que con lo que cuesta organizar
algo así por parte de los equipos que tienen que venir..., que de
la comunidad receptiva de pronto digan que no, es mucho más
costoso por todo lo que ha trabajado los equipos que tienen
que venir y que estaba... trabajándose para ello a...
sinceramente poner en marcha unos mecanismos para que
todo pudiera ir bien después de haber dado una palabra.

Por lo tanto, nosotros sí que apoyaremos el punto 1 y el
punto 3 y nos abstendremos en el punto 2.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Baquero, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, president. Sr. Camps, avui li han dit que
mira, però no hi veu, que mai no escolta, ja ens explicarà
després com veu aquests qualificatius. Jo li dic que vostè és
sant tornem-hi, sant tornem-hi, Sr. Camps, perquè una altra
vegada està vostè amb la hispanofòbia per a tots els que no
som ni pensam com el PP, el que passa és que ara amb l’afegit
de la cursa desesperada que ha iniciat amb Ciutadans per veure
qui és més espanyol i justament, a més, avui que la Sra.
Arrimadas els diu que pastelean con los nacionalistas, els
catalans. Sí, sí que ho ha dit, sí que ho ha dit.
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És una competició més desesperant des que hem conegut
els resultats de les enquestes del CIS, la sotragada que s’han
dut ha estat majúscula, i vengui ara, en comptes de retirar
aquesta PNL perquè, com vostè ha dit, ja estava passada,
doncs, tornem-hi a treure les banderes, les espanyoles, per
suposat. 

Sobre aquest tema, Sr. Camps, va demanar-ho en el ple de
6 de juny, la consellera ja li va contestar en el ple, després ho
va demanar per escrit; li han passat tots els informes i totes les
explicacions. Sra. Ballester, si vostè vol els informes i les
explicacions i tot, li pot passar el Sr. Reus o la mateixa
consellera perquè explica perfectament tot el que va passar, no
sé si ho ha vist o no, però... és que està claríssim. 

Incloem aquí també les explicacions i les disculpes de la
federació per com havia i per com s’havia organitzat tot. Ho
torna a demanar l’octubre i la consellera li torna a contestar i
li remarca que vostè tota la informació que té i de la que parla
en el ple a la seva pregunta ella mateixa li ha passat. O sigui,
vostè parla d’un... i diu coses sobre uns informes que té perquè
els hi ha passat la mateixa consellera. 

Vostè no ha gestionat mai, però jo crec que tampoc
aquesta no és la raó de la seva tossuderia en aquest tema, ens
paguen, Sr. Camps, per fer política i fer política, per a mi, és
intentar millorar les condicions de la gent a la que servim, que
és la que ens paga amb els seus impostos. No sé què
aconsegueix vostè amb aquesta PNL, Sr. Camps, que els clubs
i les jugadores llegeixin el seu tuit que deu està fent, està fet
o el farà, el seu blog o el que sigui? D’aquesta manera, amb
aquests tuits que farà vostè  dient que no volem la selecció
espanyola i perquè som antiespanyols, vostè creu que
millorarà la vida d’aquestes noies? Aquesta és una manera de
fer política bona?

Jo, en cas de llegir el seu tuit o el seu blog o, com ja li dic,
el que sigui pot ser es preocupin, sí que es preocupin una mica
i s’enfadin amb nosaltres, però quan demanin a la federació
aquesta, el president de la federació, les informarà que no
s’amoïnin, que segueix en peu venir a Mallorca a finals de juny
fins principis de juliol. Ja les ho explicarà, això ja està fet.

Què vol aconseguir? Què es pensa que guanyarà vots
enfangat d’aquesta manera el bàsquet i la conselleria? És per
això que ho fa? No ho sé, jo crec que aquesta gent pensarà que
ja estam els polítics un altre cop emprenyant i  que alguns
empren els mitjans que siguin necessaris per tal d’embrutar el
contrari. Això és molt poc esportiu, ja que parlam d’esport,
això no es fa, ni es fa ni s’hauria de fer en política, el que
passa és que ja estam molt mal acostumats que es faci, però és
que en esport no es fa. 

Jo, Sr. Camps, qui embruta és brut i qui diu mentides és un
mentider, vostè sabrà. El Sr. Reus li  ha explicat una mica
l’informe, jo és que li vull tornar a explicar, però és que vostè
sap llegir, vostè sap llegir, sap que el 25 de març comencen
les... de l’any passat, comencen les gestions perquè el 26 i 28
de maig es faci aquesta competició; que l’import havia de ser
d’entre 50 i 60.000 euros; que del 25 de març al 25 d’abril, 24

d’abril no se sap res, no hi ha comunicació per part de la
federació a veure com estava el tema; que el 24 i el 26 d’abril
es reuneix la consellera amb la federació; que aquí es veu que
els 50.000 aquests s’havien passat a ser 110.000, s’explica a
l’informe; que no es pot fer per un contracte menor, i vostè ha
tornat a parlar ara mateix del tema de contractes i del
malament que ho hem fet.

Vostè sap que això no es pot fer, no es pot fer un contracte
menor per valor de 110.000 euros, que s’ha de tramitar un
expedient de contractació obert, és impossible en un mes,
necessiten tres mesos. Vostè sap, perquè ho pateix igual que
jo, igual que tots els que som de fora, que no hi ha hotels, que
el mes de maig no podem trobar hotels perquè el més d’abril
no podem trobar hotels per la gentada que venia, vostè ho sap
de sobra perquè ho patim cada setmana nosaltres. 

La federació ho comparteix, s’excusa, diu que d’acord, que
tornem als 50.000 euros, però és que ni amb 50.000 euros, no
la conselleria, són els serveis jurídics, són els funcionaris que
li diuen que no poden fer un contracte  de patrocini. Però a
vostè totes aquestes explicacions i que ara es faci li és igual,
li és igual, vostè el que vol és dir que som tots uns
independentistes i antiespanyolistes i això, i per dir-nos això,
que ens ho pot dir clarament, no cal que empri les jugadores
de la selecció de bàsquet, digui’ns-ho, digui’ns-ho i s’acaba, i
deixa de fer PNL i nosaltres deixam de perdre el temps. 

Ja està, res més. Votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula per contradiccions el grup
proposant, per un temps de cinc minuts. Li demanaria si
accepta la votació separada dels punts 1 i 3, que ha demanat la
portaveu de Ciutadans.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sí, acceptarem la votació
separada, òbviament.

Bé, crec que tant el Sr. Reus, com la Sra. Baquero, doncs,
llegeixen de forma molt parcial l’informe famós que varen
redactar des de la Conselleria de Cultura, perquè és cert que
inicialment la Federació de Bàsquet, doncs, volia 50.000
euros per celebrar aquest triangular; és cert que després va
pujar aquesta xifra a 110.000, per la qual cosa varen tenir
l’excusa perfecta per dir, doncs mira, com que supera aquesta
quantitat, 110.000 és molta quantitat, tal, no li podem... no ho
podem acceptar, per tant, no ho organitzarem; però no diuen
que després la federació va dir: idò, ah!, molt bé, tornarem als
50.000 euros.

És clar, si diem que tornam als 50.000 euros, ja no podem
dir que no hi ha prou temps per tramitar-ho, ja no podem dir
que costa molt, perquè era el preu pactat inicialment. Per tant,
l’única excusa que hi ha és que no volien celebrar aquest
triangular perquè, de la mateixa manera que a Torrelavega en
un temps rècord es va poder aprovar, aquí es podia aprovar
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perfectament. Per tant, si no es va aprovar, si no es va voler...
si no es va fer aquest torneig és perquè no es volia fer, per una
qüestió de purs prejudicis ideològics. Açò és així, ho vulguin
vestir de la manera que ho vulguin vestir, vostès no volien la
selecció espanyola aquí a Mallorca.

Bé, a veure, la realitat és, si no era qüestió de doblers i si
no era qüestió de temps, quina qüestió era? Si els doblers eren
50.000 euros, que en açò ja hi venia d’acord inicialment amb
la Sra. Ruth Mateu, i si per temps es podia tramitar
perfectament l’expedient de patrocini, perquè a Torrelavega es
va fer, perquè a Torrelavega es va fer en un temps rècord, per
tant, aquí només podem sospitar que la Sra. Fanny Tur no ho va
voler celebrar perquè ella no ho va voler celebrar per motius
ideològics.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, en qualsevol cas, en qualsevol cas, tenim el cas de la
Copa Davis, és un cas similar al de la Federació de Bàsquet
femení, el cas de la Copa Davis també va ser l’excusa els
doblers, quan l’Ajuntament d’Alcúdia hi posava una part
important del patrocini, quan hi havia la Federació Hotelera
que també hi posava doblers, quan el Consell Insular de
Mallorca també hi posava doblers, quan... i després es
despengen que no ho podem celebrar i posen l’excusa dels
doblers. Evidentment a València varen fer festa, cap allà de
veres. 

Nosaltres mantenim els tres punts, és a dir, si vostès diuen
que ja, que es farà un esdeveniment esportiu amb la selecció
espanyola de bàsquet femení no te massa sentit votar en contra
del primer punt, perquè el que ve a dir és que s’organitzi dins
el 2018, que açò ja ho va anunciar la consellera el setembre de
l’any passat, que s’organitzi un esdeveniment esportiu amb la
selecció espanyola de bàsquet femení, i diu, i  retem un
homenatge a la jugadora internacional Alba Torrens Salom.
Vostès votaran en contra de retre un homenatge a la jugadora
Alba Torrens Salom, la qual cosa a mi em sorprèn. 

El segon punt, jo puc entendre que vostès hi votin en
contra, no hi tenc res a dir. Però el tercer punt, el tercer punt
jo crec que lamentar que culpa de la Conselleria de Cultura i
Esports no es celebrés l’any passat el triangular de bàsquet
femení, jo crec que açò s’ha de lamentar. Que dins el 2018 el
mes d’abril no s’hagi celebrat l’eliminatòria de la Copa Davis,
per culpa d’un caprici de la consellera, també crec que és una
cosa que s’ha de lamentar.

És a dir, que de forma constant i periòdica la conselleria
boicotegi determinats esdeveniments esportius allà on
participen, sota la bandera espanyola, determinats jugadors de
diferents disciplines, a mi em sembla que açò és una qüestió
que s’ha de lamentar. I que per pressions del Partit Popular,
que yo soy muy cansino, idò com que soy muy cansino,
finalment sembla ser que tindrem un esdeveniment esportiu de
la selecció espanyola femenina. Perquè hem de ser cansinos...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per tant, jo crec que em sembla molt poc oportú que avui
els partits que donen suport al Govern, no donin suport al
primer punt sobretot.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

És a dir, que avui no vulguin retre, és a dir, no vulguin que
el Govern reti homenatge a la jugadora internacional Alba
Torrens Salom, quan ha guanyat, ja dic, la lliga russa, el seu
equip, em sembla molt poc oportú, molt poc sensible davant
l’esport femení, que deia el Sr. Aguilera; és que, de fet, si hem
de donar visibilitat a l’esport femení, jo crec que una bona
manera és votar a favor del punt número 1. Però en fi,
qualsevol entén el per què de les seves votacions.

En qualsevol cas nosaltres mantenim els tres punts i que
votin en consciència els altres portaveus. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Entenc que podem fer vot separat dels punts 1 i 3, per una
banda, i el punt 2 , per una altra, tal com m’ha demanat la
portaveu del Grup Ciutadans.

Idò acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 12083/17.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Per tant, en conseqüència queda rebutjada la proposició no
de llei...

Perdó, passam a votar el punt 2.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 6.

Abstencions? 1.

Per tant, en conseqüència queda rebutjada la proposició no
de llei RGE núm. 12083/17, relativa a la selecció espanyola
de bàsquet.

2) Proposició no de llei RGE núm. 12084/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
desplegament de la llei per la qual es regula el mecenatge
esportiu.

A continuació passam al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 12084/17, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa al desplegament de la llei per la qual es
regula el mecenatge esportiu.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Riera, per un temps
de deu minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201712084
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bé, bones tardes a tothom.
Nosaltres presentam avui aquesta proposició no de llei sobre
desplegament de la llei que regula beneficis en el mecenatge
esportiu, perquè és una llei que es va aprovar l’any 2015, per
contribuir al foment i al desenvolupament de l’esport i de les
entitats esportives a les illes, que inclou mesures normatives
que impulsen i afavoreixen aquest mecenatge esportiu, així
com la creació d’empreses i l’adquisició d’empreses que
tenguin a veure amb el món esportiu.

Aquesta llei preveia que es fes un desplegament normatiu
reglamentari i habilitava el Consell de Govern, evidentment,
com a poder executiu per dur a terme aquest desplegament. I
a dia d’avui aquest desplegament global de la llei no es troba
fet.

És ver que el Govern ha establert o ha desplegat la
disposició final primera, establint una deducció a la quota
íntegra autonòmica de l’IRPF del 15%, com es preveia amb un
límit de 600 euros per exercici, per cessions, donacions i
convenis de col·laboració. El que passa és que això és una
previsió, un desplegament puntual d’una qüestió puntual que
venia dins la llei. En concret l’article cinquè ter del decret
legislatiu 2014, però no s’ha fet un desplegament general de
tota la llei.

I si es fes un desplegament general de tota la llei, hi podria
haver més beneficis per a tot el que fa referència al món de
l’esport, perquè es podrien desplegar articles que fan
referència a beneficis o millores en temes de subvencions, en
temes d’ajudes, en temes del mateix patrimoni vinculat al món
esportiu. I podríem tenir d’aquesta manera tal vegada més
mecenatge d’empreses a clubs esportius, hi hauria més foment
de l’esport turístic, per exemple, com a modalitat turística
diferent a la del món esportiu; accions per exemple amb
escoles, o clubs. I tot això contribuiria a transmetre la cultura
de l’esforç; i a més que Balears fos una comunitat
capdavantera amb més actes i competicions.

També, per altra banda, falta desplegar per exemple
l’article sisè, que fa referència a la petició per part de
particulars o empreses de declaració d’interès social esportiu
i aquest article sisè  preveu que es desplegui
reglamentàriament l’òrgan tècnic que hagi de determinar quan
una activitat té aquest caràcter d’interès social, i serà l’òrgan
que, a més, avaluarà, informarà la repercussió i el valor
d’aquestes activitats esportives. Per tant, consideram que
aquest aspecte, no tenim almanco coneixement que a dia
d’avui hagi estat desplegat.

Tampoc tenim constància que hi hagi gaire difusió per part
de la Conselleria d’Esports, en concret per part de la titular de
la conselleria, pensam que té una mica abandonat tota la part
d’esports, encara que la direcció general vagi fent les seves
funcions executives del dia a dia, falta aquesta major
implicació per part de la titular de la conselleria, la Sra. Fanny
Tur, no sabem si és perquè no li agraden les activitats o el món
esportiu, o per falta de temps, o  per desídia, el cas és que

consideram que és necessària aquesta major implicació,
difusió, donar a conèixer i implicar-se sobretot directament
en les activitats esportives, com deia, no només per fomentar
les activitats, sinó també per crear tal vegada aquesta cultura
de l’esport, o donar peu a aquest turisme esportiu que també
és un turisme de qualitat i que podria beneficiar en general les
nostres illes, la nostra economia i sobretot a les persones que
es dediquen a aquesta activitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En torn de fixació de posicions per part del Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Aguilera, per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré molt breu en la meva
intervenció, ja que recentment també davant la proposta per
part del Partit Popular, vàrem tenir una proposta exactament
igual sobre la Llei de mecenatge cultural, científic i
tecnològic i subscriuré les mateixes qüestions que vaig
comentar l’altre dia.

Entenem perfectament la preocupació del Partit Popular
pel desplegament d’una llei, és obvi que no hauria de tenir
justificació, però ja ho vàrem comentar l’altra vegada, tres
conselleres i bé, és el que tenim. És obvi que intenten fer
feina, tenen una cua important sobre elements a l’hora de
poder desenvolupar en el temps que li queda, i  és obvi que
aquesta qüestió d’urgent, com ja li vaig comentar l’altre dia,
bé, segurament la resta de portaveus ho subscriuran, de treure-
li  per intentar posar això, que aquest Govern faci el que li
pertoca, desenvolupar aquesta llei que en el seu moment es va
aprovar.

També comentar que moltes vegades la falta de recursos
en aquest sentit i sobretot en el tema de l’esport, que de
vegades hem comentat, la participació, com jo comentava
també fa un moment, sobre l’esport base, i poder realment
avui per avui moltíssimes persones de petits a més grans,
puguin desenvolupar esport a qualsevol nivell, l’empresa
privada hi té molt a dir, les administracions poquet a poquet,
des dels ajuntaments, fins arribar al Govern autonòmic,
mitjançant l’ajuda que són molt importants per poder
desenvolupar aquesta tasca, no són suficients. I entenem que
aquesta llei, el desenvolupament d’aquesta llei és una qüestió
necessària, però entenem que des del Govern hi hagi
dificultats per dur-la a terme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un
temps de deu minuts.
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EL SR. REUS I DARDER:

Sí. La Sra. Riera creiem que té raó, és necessari dur a
terme aquest desplegament reglamentari. També és cert que
s’han implementat alguns dels beneficis fiscals, com deia ella,
també és cert que la capacitat normativa en temes fiscals de la
comunitat autònoma arriba fins on arriba i també hi ha el
marge que hi ha, hi ha altres imposts que també afecten molt
l’esport i que també..., però que no arribam i que dependrien
de l’Estat.

En tot cas, també és cert que la càrrega, diguem, de feina
de la Direcció General d’Esports  en temes normatius en
aquests moments és alta, és a dir, està en tramitació la
modificació de l’ordre que desenvolupa el Decret d’esport en
edat escolar, el decret pel qual es regula la constitució i el
funcionament dels clubs esportius de règim especial (...) les
Illes Balears, s’està plantejant el desenvolupament normatiu de
la Comissió contra la violència a l’esport prevista a la Llei de
l’esport, s’està tramitant la modificació del Decret de preus
públics dels Prínceps d’Espanya per incloure preus públics
socials... Tot i que entenem que és necessari i que s’ha de fer
sí que li demanaríem si pogués eliminar “de forma urgent” del
primer punt -si fos així sí que donaríem suport- i deixar-ho:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a desplegar
la Llei 6/2015", i a continuació, seguint.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. He de fer constar que han excusat la seva
presència els portaveus dels grups El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES i MÉS per Menorca, i, per tant, té la paraula la
representant del Grup Mixt, l’Hble. Diputada Sra. Ballester,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, desde Ciudadanos también apoyaremos los dos puntos
de esta moción. Como se ha dicho aquí es una iniciativa que ya
se ha votado en otra comisión, en la de arte y cultura, y que
también apoyamos. Consideramos que el mecenazgo es
importantísimo, no solamente para el arte y la cultura sino
también para el deporte. Recordemos que realmente el
deporte sobrevive gracias al mecenazgo. También queremos
recordar que esta ley que fue aprobada la legislatura pasada la
consellera Fanny Tur sí que se comprometió a desarrollarla,
dada la importancia del deporte, del arte y la cultura dentro de
nuestra sociedad, que realmente son actividades que vertebran
y enriquecen a la sociedad. Por lo tanto consideramos que es
importante, ya que tenemos una ley y una normativa que de
desarrolle para que esto pueda ser así.

Y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Baquero, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta PNL que presenta el Partit
Popular, igual que la de l’altre dia sobre mecenatge cultural,
és sobre la llei que van aprovar ells el dia 30 de març, encara
més tard que la de mecenatge cultural, llei totalment
electoralista; no s’havien recordat  de l’esport en tota la
legislatura i ara anaven amb presses perquè hi havia eleccions.
Nosaltres pensem que amb una llei de mecenatge n’hi hauria
hagut prou, però suposo que vostès van pensar que si en feien
dues tenien més coses a vendre.

Aquestes lleis de mecenatge proposen mesures -nosaltres
hi estem d’acord- proposen mesures beneficioses per a
aquelles entitats o persones que facin aportacions en aquest
cas al món de l’esport, i també en aquell moment i ara ens
preguntem que si ja sabien..., era el mes de març, el mes de
desembre s’havien aprovat els pressupostos, amb unes
reformes fiscals importants, com és que el mes de desembre
no es recorden els beneficis fiscals per als esportistes o per
als artistes però el mes de març sí, i al final del darrer ple de
legislatura? No creuen que podien haver fet o haurien pogut
incloure ja a la Llei de pressuposts totes aquestes mesures?
Però, bé, són aquestes coses que ens passen als polítics, no?,
i aquestes coses... també passen, són una mica estranyes
perquè vostès, el PP, la darrera legislatura varen eliminar
mesures fiscals als sectors que més ho necessitaven; per
exemple, i és molt greu, van eliminar els joves i els majors de
65 anys per a adquisició d’habitatge, fins i tot d’habitatge de
protecció oficial, senyors del PP. Mecenatge cultural per un
costat i reforma fiscal i beneficis fiscals , però després
retallaven uns altres beneficis fiscals.

També hem trobat aquí el punt que van trobar a la de
mecenatge cultural, que ja li vam assenyalar que era una
disposició per recuperar conceptes salarials per als mestres.
En aquesta ja no trobem la de sanejament d’aigües perquè
vostès mateixos es van esmenar la lle i i  van eliminar el
sanejament d’aigua d’aquesta; a la cultural encara ho trobam,
però sí que trobem aquest punt per conceptes de sous dels
professors, a una llei de mecenatge esportiu. 

Bé, vostès van voler vendre amb aquesta lle i que
s’ocupaven molt dels esportistes i em sembla bé, però em
sembla millor el que ha fet aquest govern, que és que des del
dia primer de legislatura es va proposar i es creure que
l’esport fos important, i que es reconegués com el que
realment era: educació, cohesió social, compromís,
col·laboració i superació personal, tot això a través del
programa des de principi de legislatura de posar valors als
esports; això es va fer des de principi de legislatura fins ara.
Quant a mesures d’ajudes als clubs i als esportistes vostès van
eliminar les ajudes a les federacions d’esportistes, i a part van
retallar de forma dràstica les ajudes als clubs. Però, bé, fem
lleis de mecenatge esportiu, que també està bé. 

A part del programa aquest de posar en valor els esports
actualment, bé, passàvem de 600.000 euros amb el PP a més
del doble ara, 1 .300.000, per a clubs esportius que
competeixen a nivell estatal, Sr. Camps, a nivell estatal; veu
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quina hispanofòbia que tenim? De 450.000 euros amb el PP
a 150.000 ara per a esportistes destacats; d’1.300.000 amb el
PP, a 1,5 milions per desplaçament entre illes; i de 200.000
amb el PP a 300.000 ara per als desplaçaments a la península,
també. 

En resum, vostès retallaven diners i ajudes als esportistes
però aprovaven una llei de mecenatge al darrer ple de la seva
legislatura, i aquest govern des del primer dia augmenta ajudes
i reconeixement a l’esport i als esportistes. 

A l’àmbit normatiu el Sr. Reus ja li ha explicat tot el que
s’està fent; no s’ha desplegat aquesta llei, un punt, com ja han
explicat, s í , però s’està modificant l’ordre de
desenvolupament del Decret de l’esport en edat escolar, el
decret que regula la constitució i el funcionament dels clubs
esportius, el desenvolupament de la comissió contra la
violència en l’esport, que això crec que és molt necessari amb
tots els esdeveniments que hem vist ara, i la revisió dels preus
del Prínceps d’Espanya. Crec que és evident que s’està
treballant molt, hi ha un director general que creu..., que és
esportista i que creu i que ho està fent i està treballant des del
primer dia.

Nosaltres pensem que està bé que es faci el desplegament,
que aquesta llei pot ser necessària i és important, però no
pensem que sigui urgent. Per això li demanem, igual que li ho
vam demanar amb la Llei de mecenatge cultural, que tregui la
paraula “urgent”, i si és així per suposat hi votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula per contradiccions el grup
proposant, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Únicament per donar el meu
agraïment o el nostre agraïment a tots els grups polítics que
han manifestat -crec que han estat tots- el suport a aquesta
proposició no de llei, i manifestar la nostra voluntat d’eliminar
la part o l’expressió “de forma urgent”, si és la que els causa
aquella mica de pànic per aprovar aquesta proposició no de
llei. 

En tot cas, vull recordar-los que agraïm que facin un repàs
històric del que no els ha agradat de la gestió  del Partit
Popular de l’anterior legislatura, però tenint un govern que
està en el darrer any de la seva legislatura i amb un pressupost
de 4.400 milions d’euros ja no crec que hi hagi més excuses
ni de falta de persona -posin el personal que necessiten-, ni de
falta de gestió -posin equips directius que sàpiguen gestionar-,
per dur endavant aquest tipus d’actuacions, perquè realment
són actuacions que beneficien la nostra comunitat i la gent de
les nostres illes.

En tot cas, com els deia, si el que els fa més pànic o els
molesta és aquesta expressió, no hi ha cap inconvenient a
llevar-la, l’important, pensam, és que surti endavant aquesta
proposició i que sigui aquella mica d’estirada d’orelles al

Govern i, en concret, a la consellera que ha de dur a terme
aquestes actuacions.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Acabat el debat passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 12084/17.

Vots a favor?

EL SR. REUS I DARDER:

President, s’entén amb la modificació...?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, s’entén amb la modificació...

EL SR. REUS I DARDER:

Ho dic perquè no ho ha dit.

EL SR. PRESIDENT:

... tal com ha manifestat la proponent, que es llevava la paraula
“urgent” del punt número 1.

Passam, idò, a votació.

Vots a favor? Aprovada per unanimitat.

3) Proposició no de l l e i  RGE núm. 14854/17,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
detecció i atenció d’alumnes afectats per dislèxia.

Finalment, passam a debatre la Proposició no de llei RGE
núm. 14854/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a la detecció i atenció d’alumnes afectats per dislèxia. 

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Ballester, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente, señoras y señores diputados. Desde
Ciudadanos les queremos explicar hoy una iniciativa que
registramos ya el año pasado sobre la detección y atención de
alumnos afectados por dislexia y que, sinceramente, nos
gustaría que fuera apoyada por los diferentes grupos políticos,
por la importancia de la consecuencia de su aplicación.

Quiero comentar que los niños con dislexia poseen unas
capacidades intelectuales, aptitudinales y actitudinales
absolutamente adecuadas a su edad, pero poseen dificultad en
el reconocimiento de palabras escritas, en la decodificación
de las letras y, debido a esto, pues, son estudiantes que tienden
a poner muchísimo esfuerzo en las tareas de lectoescritura, en

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201714854


1496 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 95 / 10 de maig de 2018 

las que se basa todavía nuestro sistema educativo casi toda la
comprensión, y que esa fatiga continua hace que no llegue a
ajustarse al nivel de exigencia de las tareas, y, claro, esto lleva
a la frustración del alumno y al final al fracaso escolar. Esto
es lo que esta iniciativa pretende evitar, porque se puede
evitar, porque tenemos las soluciones, porque sabemos cómo,
pero hace falta hacerlo, implementarlo.

Nosotros, en esta iniciativa, proponemos una serie de
actuaciones de los centros educativos que es muy importante,
pues, para que estos niños desarrollen sus capacidades
educativas, emocionales, sociales, con todos sus derechos y
garantías. Además, estas actuaciones creemos que deben estar
dirigidas a la detección y a la identificación temprana, a la
intervención educativa, a la formación de los profesionales, al
asesoramiento y a la orientación de las familias, es decir,
tenemos que implicar a todos los agentes de la comunidad
educativa. 

Miren, por ir por puntos, porque son una serie de puntos,
son bastantes puntos, quiero explicar que el objetivo final y el
objetivo principal de esta iniciativa es que en todos los
centros educativos y en todas las etapas, simplemente de
manera ordinaria, es decir, como una parte fundamental para
la actuación educativa en el niño, que simplemente por parte
del profesorado unos protocolos de detección de indicadores
de riesgo, de indicadores de riesgo de una posible dislexia, y
que sean unos protocolos fáciles de cumplimentar, pero
precisos en el indicador a observar, y que, tras la aplicación de
este protocolo por parte del profesor, esta información sea
remitida al equipo de orientación especializado o al
profesional externo del centro para que sea el que realice el
diagnóstico.

Esto que les acabo de explicar es el contenido del punto 4
de la iniciativa, es decir, instamos al Govern a la
implementación y al desarrollo de una manera ordinaria de
protocolos de detección en los centros educativos y en todas
las etapas educativas.

Hoy es cierto que la implementación de estos protocolos
no están en todos los centros  y no se realizan de una manera
ordinaria sino de una manera extraordinaria o bien a petición
de los padres. Nosotros creemos que en la educación ya no se
trata de dar una clase sino de tener formación, capacidad y
medios para poder detectar donde se pueden encontrar alguna
dificultad de aprendizaje del alumno, y actuar en aquello que
nos compete. Esta claro que el profesor no va a diagnosticar,
pero sí es una pieza clave en la detección y en la posterior
actuación en la metodología de aprendizaje más adecuada.
Esto en cuanto al punto 4, los protocolos e implementarlos de
manera ordinaria en el centro.

En el punto 2 de la iniciativa instamos a un trabajo previo
que es elaborar esa herramienta, la elaboración de esos
protocolos de detección que nos permitan un diagnóstico
certero. Hacemos hincapié en este punto 2, al final, que estos
protocolos también se han de elaborar para las edades de 4 y
5 años, puesto que es cierto que todavía no serían indicadores
trabajando la lectoescritura, pero sí hay muchos indicadores

de detección precoz de la dislexia a esas edades tempranas. Es
importante que se elaboren los protocolos también para esa
edad escolar.

En cuanto a este punto 2 tengo que decir que Baleares ha
sido y es pionera en el desarrollo de esas herramientas de
diagnóstico para la dislexia. En Baleares, desde hace años, se
lleva investigando sobre la dislexia y ha desembocado en un
proyecto, un proyecto que creo que aquí todos conocemos, es
el proyecto PRODISLEX, que son unos protocolos de
detección y actuación para cada etapa educativa; es un
protocolo riguroso y vivo en continua mejora y además que ha
sido elaborado por en equipo de profesionales en
colaboración con DISFAM, que es la Asociación de Dislexia
y Familia y Universidad, y con la Universidad de aquí, de
Baleares, y en supervisión de profesores.

Con este punto 2 lo que pretendemos, unido al punto 7, es
instar al Govern a la colaboración y al aprovechamiento de
toda esta investigación científica sobre la dislexia, que está
realizándose tanto en la Universidad de las Islas Baleares
como en otras universidades, para la puesta en marcha de estos
protocolos, que ya están elaborados, que podríamos partir de
ellos, en los centros y de una manera ordinaria. 

Ya, por último, me centro en los puntos 3, 5 y 6 donde
instamos al Govern a que, una vez que tenemos los alumnos
diagnosticados, se implemente una actuación metodológica
adecuada para superar esas dificultades de aprendizaje que
tiene el alumno, que sin duda evitarán el fracaso escolar.

Comentarle que es cierto que es obligatorio por ley que
cuando un alumno está diagnosticado de dislexia se le
implementen estos planes individualizados, lo que ocurre es
que muchísimas veces depende de la buena voluntad de los
departamentos de orientación y muchas veces depende
también de que el profesor tenga esas herramientas para como
implementar esos planes individualizados. Nosotros en este
programa, en estos proyectos que existen de investigación de
protocolos y de actuación, está bastante pormenorizado y
pedimos también en estos puntos que se hagan estas guías
porque también todos sabemos que no hay dos disléxicos
iguales, cada alumno necesita un plan individualizado para
poder tener esa igualdad de oportunidades para aprender.

En el punto 3 hacemos un poco hincapié, lo separamos de
nuevo, en la necesidad de actuación también de la etapa 4 y 5
años que muchas veces queda olvidada, es una etapa
importantísima porque la actuación precoz es donde realmente
luego vamos a tener muchísimos más éxitos.

A mí me gustaría comentar que esta iniciativa la hemos
presentado también en el Congreso, que fue apoyada por los
grupos, porque entre todos pretendemos que esto sea también
incluido en la futura ley educativa que se realice. También
pretendemos que sea apoyada en las distintas comunidades
autónomas puesto que somos las que gestionamos después la
educación en si misma y la actuación de los centros. 
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Y nada más, comentar que espero sus... lo que ustedes
quieran decir y espero su aprobación.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En torn de fixació de posicions, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Riera,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, nosotros desde el Grupo
Parlamentario Popular apoyamos esta proposición presentada
por Ciudadanos porque consideramos que es positiva. 

No repetiré los argumentos que se han detallado y se han
desgranado claramente por parte de la diputada Sra. Ballester,
pero compartimos pues un poco lo explicación exhaustiva que
se ha hecho, tanto de la necesidad de implementar toda una
serie de innovaciones en materia de detección de la dislexia,
de la atención temprana en los 4, 5 años, ya que hoy en día
hasta que los niños no llegan hasta tercero de primaria muchas
veces solamente se hacen pequeñas observaciones desde
orientación, pero se considera que son retrasos madurativos
que no se analizan estrictamente y que quizás podrían ayudar
a evitar en un futuro estas situaciones y, en general, pensamos
que es una propuesta positiva, como he dicho no repetiré los
argumentos.

Creemos que tenemos una comunidad autónoma con un
presupuesto suficiente como para poder llevar a cabo estas
actuaciones más detalladas, más positivas que en otros
momentos no se han podido hacer, y además de forma general
hemos dado apoyo a esta propuesta, como se comentaba,
cuando se ha presentado en otras comunidades o cuando se ha
presentado a nivel nacional.

Así pues le damos la enhorabuena por la presentación de
la misma y de damos todo nuestro apoyo.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Aguilera, per un temps
de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Ens alegrem uns dia
més que es parli d’educació i especialment en aquest sentit,
Sra. Olga Ballester, d’intentar realment ser propositius a
l’hora de millorar les necessitats dels nostres infants,
adolescents que tenim a l’escola. Però, personalment, i
segurament que algun dels meus companys, especialment els
que es dediquen a educació i segurament que... també ho
comentaran, tenim una petita... visió sobre el que vostè

proposa avui perquè... vull comentar-li, perdó... vull comentar-
li determinades qüestions, no?

Em sap greu que vostè, que el seu partit no sigui en la
ponència d’Illes per un pacte perquè, justament, la Sra. Araceli
Salas i Vallespir, portaveu fundadora de DISFAM, Associació
Dislèxia i Família, va comparèixer el passat 23 de febrer en
aquesta mateixa sala per explicar, igual que altres persones
representants de diferents organitzacions, plataformes i
entitats, diferents qüestions i concretament va ser aquí
explicant-ho.

Sobre aquesta qüestió que fa referència... a ella, després en
la seva intervenció, comentar-li i fer present a tots els diputats
i diputades que som aquí, que avui per avui, com vostè també
hi ha fet referència, Balears va ser pionera i concretament la
persona a què he fet referència, Araceli Salas, va ser una de les
persones que a nivell balear, a nivell estatal i també a nivell
d’Iberoamèrica, ha mogut els polítics per intentar canviar les
lleis, i concretament a educació, perquè aquest col·lectiu
concretament a què vostè feia referència tingués les ajudes i
estigués reflectit en aquestes lleis.

En aquest sentit, a nivell estatal, perdó, a nivell autonòmic
vull comentar-li, que no sé si vostè coneixia directament els
protocols que ja estan penjats a la Direcció General
d’Innovació i Comunitat Educativa i, concretament, dins la
pàgina hi ha el Protocol de Detecció de Dislexia,
PRODISLEX, on hi ha els diferents annexos infantil, primària
i, a més a més, hi són per cicles, primer cicle, segon cicle, des
d’infantil fins a formació professional, així, per una banda,
tenim els diferents protocols adaptats a cadascuna de les
etapes educatives.

A més a més, està penjada... o penjat un text per a la
detecció primerenca de les dificultats en l’aprenentatge de la
lectura i escriptura dels infants.

I per últim, d’una forma molt simple, però també ajuda les
persones que estan interessades i, a més a més, els
professionals que haurien de fer ús d’aquesta eina, enllaços
d’interès com per exemple DISFAM, la Federació Espanyola
de Dislèxia, l’Associació Catalana de Dislèxia, Centro de
Recursos de Navarra, etc.

Per tant, en aquest sentit el que vostè proposa, que a nivell
estatal segurament podria ajudar, a nivell autonòmic pensem
que el que vostè concretament demana entenem que
existeixen, en aquest sentit, d’acord?

Una de les qüestions també que volia comentar en la meva
intervenció fa referència a la intervenció per part -com li he
comentat anteriorment- de la portaveu de DISFAM i
professional Araceli Salas, eren sobretot unes qüestions que
després li faré dues esmenes in voce, em sap greu no haver-les
presentat físicament, però sincerament aquesta setmana ha
estat una bogeria, i esperem que després si ens permeten un
recés... intentar consensuar, si així ho estima la Sra. Ballester
i la resta de partits, millorar aquesta proposta. Era sobretot la
difusió i la formació i la sensibilització de la societat, una de
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les qüestions que va remarcar la portaveu i l’origen d’aquesta...
del naixement de DISFAM eren aquests elements, no?

I sí que puc compartir a nivell personal com a docent, i
vostè ho sabrà perfectament, que hi ha una falta d’informació,
i això entenem que també és una part de responsabilitat tant
del professional com de la conselleria, d’aquells protocols,
no?

Una de les meves esmenes, de les dues que li he comentat,
seria instar... el Parlament de les Illes Balear insta el Govern
a engegar una campanya informativa entre tot el professorat
del sistema educatiu balear del Protocol de Detecció de la
Dislèxia, conegut com PRODISLEX.

En aquest sentit sí que entenem avui per avui, idò, tan fàcil
com engegar aquesta campanya que és una necessitat. Moltes
vegades, com vostè ha comentat en la seva exposició, són les
famílies les que posen en coneixement el centre educatiu i el
professorat que treballa directament amb l’alumnat la situació
concreta d’aquesta dificultat en l’aprenentatge.

Per tant, entenem que això és molt important i una altra
qüestió també que remarcava és la formació dels
professionals, sobretot també en atenció primerenca, que
vostè també hi ha fet referència molt bé, però entenem que és
necessària la formació del professorat durant tot el procés
d’aprenentatge dels nostres estudiants.

La meva segona esmena també in  voce  seria que el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a incrementar
la formació específica per al personal educatiu i d’atenció
primerenca en aquesta matèria.

I en aquest sentit sabem, i segurament que el Sr. Casanova
sempre dirà que no hi ha suficients recursos en aquest sentit,
i sobretot a l’atenció a la diversitat, sap perfectament vostè la
preocupació de tots els professionals i de les seves senyories,
que hem parlat de dedicar més recursos humans en aquest
sentit, però sobretot entenem que en aquest sentit... aquesta
comunitat és pionera a nivell balear i a nivell de determinats
països -com he comentat abans- i entenem que aquest treball
està, és una qüestió que realment... tota la comunitat educativa
i especialment els professionals que ens dediquem a educació
adoptem aquests protocols i intentar que aquests nens i nenes,
adolescents en aquest procés en el dia a dia que ja... costa a
tots, idò facilitar-los les eines perquè el seu aprenentatge
sigui el més adient possible. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Aguilera. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un
temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. Nosaltres pensam que..., no acabam
d’entendre el plantejament d’aquesta proposició no de llei, per
una banda, parteix com si... de fer un pla i de fer tota una sèrie

d’actuacions com si no s’estigués atenent la dislèxia, per a
després passar a reconèixer que amb el projecte PRODISLEX
Balears és una de les més avançades en els protocols
d’adaptació i actuació. Però després, al punt 4, insta a
desenvolupar un protocol de detecció o identificació que ja
existeix i que ja s’està aplicant.

No acabam de veure el fet de realitzar un pla específic
perquè entre d’altres coses la Conselleria ja té el Pla d’atenció
a la diversitat, té el Pla d’atenció a la diversitat que afronta la
dislèxia i afronta altres tipus de trastorn, no?, com pugui ser
el trastorn de dèficit d’atenció, hiperactivitat o altres tipus de
trastorns. I no tenim molt clar que sigui bo fer un altre pla
separat perquè, entre altres coses, les dades ens diuen que un
percentatge important dels alumnes amb dislèxia, entorn a un
26 o 27%, són dades de la conselleria, tenen també altres
trastorns d’aquest tipus.

Actualment s’estan aplicant els protocols de detecció,
quan s’actua amb aquests protocols i es fan adaptacions
curriculars. Els darrers anys la conselleria ha destinat més
recursos i amb el pla de... amb el Pla d’atenció a la diversitat
s’ha enfocat específicament per avaluar i fer un seguiment de
l’atenció a la dislèxia.

Per tant, nosaltres entenem que la dislèxia no és un tema
que la comunitat autònoma o la Conselleria d’Educació no
estigui afrontant, sinó que s’està fent un treball a través
d’aquests protocols que ja existeixen des de fa temps i s’estan
avaluant els resultats que estan donant i s’està fent un
seguiment.

Per tant, no veiem la necessitat de duplicar feines que ja
s’han fet, o crear plans separats d’atenció a la diversitat, vull
dir no crear plans nous per tractar la dislèxia de plans que ja
existien d’atenció a la diversitat que afronta la dislèxia i altres
tipus de problemes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Casanova, per un temps de deu
minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo primer volia dir que no acab
d’entendre tampoc molt bé la finalitat d’aquesta PNL, suposo
que és la finalitat que, com que ho portem per tot arreu,
aquesta PNL igual es podria presentar aquí que a Burgos, però
la realitat no és la mateixa aquí que a Burgos. I per tant, jo crec
que hem de veure la realitat tal com és.

Primer, dir que de l’exposició que ha fet, sembla que en
els centres no s’està fent res. No Sra. Ballester, en els centres
s’està fent i  s’està fent molt, no sols per la dislèxia, sinó
també per atendre a tots els NESE. Però concretament en el
cas de dislèxia, sí que s’està fent i s’està fent molt des del
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servei d’atenció a la diversitat. Per una banda, la conselleria ja
ha establert els protocols, els protocols que són d’Infantil,
Primària, ESO, Batxillerat, Formació Professional, per tant,
ja hi ha protocols de detecció de dislèxia. No acabem
d’entendre això.

I després, quan parla de l’atenció en els centres, a veure,
els EAP els EOE, els departaments d’orientació fan actuacions
específiques. Vostè en un punt d’aquí, de la seva proposició no
de llei, parla de “desarrollar e implementar planes de
trabajo individualizados”. Perdoni, Sra. Ballester, hi ha una
cosa que crec que vostè coneixerà, jo com a docent ho conec
i ho he hagut de fer sempre, que són les adaptacions
curriculars individualitzades. Els ACI són precisament això,
plans de feina individualitzats, on s’adapten tot un seguit
d’elements, als alumnes amb dislèxia se’ls adapta allò que es
necessita, procediments, atenció individulitzada, tot això que
posa aquí és el que es fa normalment. Qualsevol professor de
Primària i de Secundària, quan té un alumne diagnosticat...

Sí que és veritat i jo això ho dic sempre, que a educació
mai n’hi ha prou, mai n’hi ha prou, falten recursos i mai n’hi ha
prou, i això ho dic ara i ho diré sempre, però també hem de dir
que falta tal vegada més formació per poder tenir més eines,
però jo el que crec és que realment el que presenta aquí amb
aquesta proposició no de llei, són coses que ja es fan. Jo
tampoc el que no acab d’entendre, i amb això estic d’acord
amb el que diu el Sr. Reus, primer parla que a Balears ja s’han
elaborat instruments, com és el PRODISLEX, en
col·laboració amb la UIB, en col·laboració amb altres
universitats, i després demana que es creïn eines en
col·laboració amb experts i en col·laboració amb les
universitats. 

Hi ha un punt, que és el punt 7, que jo no crec tampoc que
sigui necessari: crear equips d’orientació especialitzats en
dificultats d’aprenentatge. Perdoni, els EOE són precisament
això, equips d’orientació  especialitzats, després hi ha els
departaments d’orientació de cada centre. 

Vostè relaciona la dislèxia amb el fracàs i amb
l’abandonament escolar. Miri, en això jo no hi estic d’acord,
en això jo no hi estic d’acord perquè, si mirem les dades, li
podem dir que el curs passat el 82% d’alumnes amb dislèxia
va obtenir títol de Batxillerat, front al 80% d’alumnes
ordinaris. És a dir, en una classe de Batxillerat el 80%
d’alumnes titula i si són dislèxics el 82%. Per tant, jo crec que
l’atenció a la dislèxia es fa.

Sí que està clar que fa falta entrar i fa falta tal vegada
posar-ho en una futura llei educativa. Jo li dic , vostè per
decisió pròpia, el seu grup, no assisteix a les compareixences
que es fan en aquesta comissió per tractar d’arribar a un pacte
educatiu i a una llei educativa de les Illes Balears. Com que
som a les Illes Balears, jo li ho dic, això ja es fa i aquí ja es
tracta, de fet el Sr. Aguilera jo crec que li ho ha explicat, la
compareixença que va tenir lloc per part de l’experta màxima
que tenim en aquest tema de DISFAM.

Per tant, jo el que penso és que aquesta proposició de llei,
hi ha aspectes que posa coses molt concretes, jo crec que aquí
nosaltres no som ningú per dir si s’han de fer sessions..., ha dit
aquí “fer sessions de 5 a 20 minuts”. Bé, cada alumne
necessitarà 5, 10, 15, o els que necessiti, no som nosaltres els
que hem de dir els minuts que ha de tenir un alumne, són els
experts i els equips d’orientació i l’adaptació individualitzada.

Per tant, nosaltres aquesta proposició de llei, tal com està
plantejada no li podem donar suport, perquè, primer, ja es fa,
i segon, és una proposició de llei que en uns aspectes és massa
genèrica i en altres aspectes massa concreta. Per tant,
nosaltres el que sí que farem serà incloure-ho al document de
conclusions de la Comissió del document Illes per un Pacte,
per poder-ho incloure com a un apartat específic en la llei
d’educació que pugui sortir d’aquí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula per contradiccions el grup
proposant, per un temps de cinc minuts, i crec que li  han
demanat per part de Podem, la possibilitat d’arribar a acords
en determinades qüestions. Gràcies.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias, presidente. Gracias a todos los grupos por sus
iniciativas y sus comentarios. En primer lugar, comentar al
Grupo de Podemos que sí aceptaremos las dos enmiendas y
comentar también que esta es una propuesta que se ha
elaborado con FEDIS, es una propuesta que nosotros sí que
efectivamente hemos hablado con DISFAM, hemos hablado
con Araceli Salas, hemos tenido en cuenta sus alegaciones.

Y además, comentar también al señor del Partido
Socialista que no es así, que no está protocolarizado y no se
hace de una manera rigurosa, como dentro de una metodología
más, el aplicar estos protocolos por parte de todo el
profesorado hacía todos sus alumnos. No es cierto, porque los
padres se reúnen con nosotros y nos lo comentan, que al final
a sus hijos los tienen que llevar siempre a centros o a
asociaciones particulares.

Y la verdad es que la autocrítica no es mala, es buena. Si a
ti hay padres que vienen a decirte que en el centro educativo
no se les implementan estos protocolos donde se hacen
indicadores de riesgo, pues no se hacen, y no pasa nada. Es
cuestión de ser autocríticos y ponerlo en marcha. Si desde
FEDIS no están diciendo que les llegan padres que les están
diciendo que no se aplica luego una metodología adecuada a
los hijos, porque falta formación en el profesorado, porque
falta incluso formación en el personal del departamento de
orientación, que es cierto que son muchísimas las
diversidades y dificultades de aprendizaje, y poco a poco nos
tenemos que ir formando en todo aquello que nos podemos
encontrar en una aula. Hasta hace poco dar una clase era dar la
materia, pero eso no es desarrollar toda la potencialidad de un
alumno, y nos tenemos que formar, y no pasa nada por ser
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autocríticos cuando hay padres que te vienen y te dicen que
esto no está ocurriendo en los centros, que al final a sus hijos
los tienen que llevar a asociaciones.

Bueno esto es una iniciativa que nosotros consideramos
muy importante porque de hecho Baleares ha sido pionera en
la investigación de la dislexia y tenemos un proyecto de
protocolo y actuación. Pero no basta tener el protocolo
colgado en la página web, lo que nos están pidiendo los padres,
lo que nos pide DISFAM, lo que nos pide FEDIS es que se
implemente de manera ordinaria, por parte de los profesores,
que sea una actividad más en el centro, como salir al recreo,
es decir, no puede ser una actividad extraordinaria, o a
petición de los padres. Se ha de introducir en un profesor que
este tipo de actuaciones tan importantes como dar una clase,
porque a partir de ahí, de conocer las propias dificultades del
alumno, es cuando efectivamente se va a poder desarrollar y
hacer que aprenda ese alumno.

Y de hecho hay una frase en que se dice en esta página web
de FEDIS, que tienen tota la razón, es decir, si un alumno no
aprende como enseñas, como tú enseñas, ¿por qué no enseñas
como él aprende? Yo creo que esto es una frase que es para
reflexionar, y estos protocolos de detección y de actuación
son importantísimos, porque el representante del Partido
Socialista ha comentado que en bachillerato han llegado
alumnos que tienen dislexia y han aprobado la selectividad,
¿pero cuántos no han llegado a bachillerato, cuántos? Eso es
lo que no sabemos.

Entonces creo que es muy importante ser autocríticos,
creo que debemos ser autocríticos y saber que no en todos los
centros, en toda las (...) y en todas las etapas y todos los
profesores tienen interiorizado que estos protocolos de
detección y de actuación en dificultades de aprendizaje son
importantísimos, es la base para después tú saber cómo
enseñar a esos alumnos.

Y, bueno, quiero agradecer a los grupos que apoyan la
iniciativa, y esperemos que esto, a pesar de no se apoyado por
algunos grupos, no entendemos el por qué, pues al final
simplemente se implemente de manera ordinaria en todos los
centros.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Entenc que no s’accepta per part del Grup
Socialista, Sr. Casanova, que es pugui incorporar cap acord
dels proposats per Podem, no?

D’acord. Idò passam, acabat el debat, a votar la Proposició
no de llei núm. 14854/17.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 6.

Abstencions? No n’hi ha.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 14854/17, relativa a la detecció i l’atenció
d’alumnes afectats per dislèxia.

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