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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyores diputats. Començam la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, Sr. Vicepresident, Joan Ferrer substitueix Enric
Casanova.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bon dia, sí president, Juanma Gómez, Grup Parlamentari
Ciutadans, substitueix Patricia Guasp. Gràcies.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bea Gamundí substitueix Francina Armengol.

Proposició no de llei RGE núm. 2692/20, presentada pels
Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS
per Mallorca, relativa a l’aprovació d’una llei estatal trans
que treballi de forma efectiva per eradicar totes les formes
de discriminació.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que consisteix
en el debat de la proposició no de llei RGE núm. 2692/20,
presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a l’aprovació d’una llei
estatal trans, que treballi de forma efectiva per eradicar totes les
formes de discriminació.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, el col·lectiu trans ha estat
estigmatitzat des de sempre, això és perquè principalment s’ha
tractat com a un assumpte clínic, és més, fins a l’any 2018
l’Organització Mundial de la Salut considerava que es tractava
d’una malaltia mental i, fent un incís, fins a l’any 2022 no
entrarà en vigor. I, desgraciadament, són molts els països que
així continuen pensant i considerant que és una malaltia i n’hi
ha prou a veure algunes de les polítiques que han aplicat
recentment, com per exemple, a Hongria, ho han tirat cap
endavant una llei que impedeix les persones trans registrar
oficialment el seu canvi de sexe.

Són persones que han estat discriminades tant en els àmbits
de la sanitat, de l’educació, en el mercat laboral; moltes
vegades han sofert agressions físiques, psicològiques o sexuals.
De fet, vull fer menció que les situacions d’assetjament escolar
i agressions cap a les persones LGTBI, fa que cada any hi hagi
suïcidis d’adolescents trans i dels altres col·lectius LGTBI. De
fet, vull comentar que ahir mateix es va produir un suïcidi a la
comunitat de Galícia, en aquest sentit arran d’un assetjament
que havia sofert un adolescent. Un fet que ens ha de fer

reflexionar com a societat, o també totes aquelles dones trans
que el mercat laboral les expulsa i moltes acaben dintre de la
prostitució. 

Dintre de les polítiques han estat invisibilitzades de forma
constant, tot i que en el nostre país s’ha fet algun avanç, com
per exemple que puguin canviar la seva identitat de gènere al
DNI, o la Llei 13/2005, d’1 de juliol, que permet el matrimoni
entre persones del mateix sexe i, com a conseqüència, altres
drets, com l’adopció conjunta, l’herència i la pensió, o la Llei
14/2006, de 26 de maig, que va permetre ser mare no biològica
i reconèixer legalment com a fills o filles els nascuts en el
matrimoni entre dues dones.

També a la nostra comunitat autònoma s’han fet avanços
com, per exemple, la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir
els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per
eradicar l’LGTBI fòbia, aprovada en aquest Parlament.

Però si bé aquest reconeixement no els ha facilitat la
desaparició de la discriminació històrica a la qual han estat i
continuen estant sotmeses i s’han demostrat, per tant,
insuficients, tot i els avanços en les polítiques per tal de deixar
enrera aquesta estigmatització i encara que queda molt per fer,
i és de justícia que es reconeguin tots els drets del col·lectiu
trans. El col·lectiu trans té unes necessitats específiques i
bàsicament podem parlar de les necessitats que se’ls reconegui
el dret a la identitat i a l’autodeterminació del gènere, així com
que se’ls garanteixin tots els drets dins l’àmbit sanitari,
educatiu i laboral, fonamentats en el principi de la
despatologització.

Com tots sabeu, és un compromís del Govern de coalició de
l’Estat, l’aprovació d’una llei integral trans i en aquest sentit ja
s’hi treballa per part del Ministeri d’Igualtat. Ara mateix hi ha
constituïda una mesa trans, que s’ha constituït com a un espai
de treball participatiu per avançar en la protecció dels drets de
les persones trans i per fer front a la discriminació que
pateixen.

Debatem avui una iniciativa que vàrem presentar en el mes
de febrer, una iniciava molt clara i directa que és instar el
Govern de l’Estat a garantir una llei estatal trans, que treballi de
forma efectiva per eradicar totes les formes de discriminació
cap a les persones trans a tots els àmbits. Vull recalcar que
iniciatives amb un text similar ja han estat promogudes i
aprovades a altres comunitats autònomes, evidentment és una
iniciativa del mes de febrer i que, com ja he comentat, hi ha
avanços en aquesta matèria, però consider essencial que
aquesta iniciativa avui surti aprovada i pugui tirar cap
endavant, ja que contribuiria a reconèixer també com a
institució els drets del col·lectiu trans.

I referent a l’esmena presentada, abans de pronunciar-me,
m’agradaria que el grup proposant pugui fer-ne la defensa i
exposició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Ferrer.
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EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, vicepresident. Nosaltres en el pacte de govern que
subscrivírem el nostre partit amb Unidas Podemos, el desembre
de 2019, deixàvem ben clar que volíem aprovar una llei trans,
que treballi de forma efectiva per eradicar totes formes de
discriminació envers les persones trans a tots els àmbits.

En el nostre programa electoral, amb el qual
concorreguérem a aquelles eleccions generals, també dèiem que
“en compliment de les recomanacions de distints òrgans
internacionals, impulsarem la reforma de la llei d’identitat de
gènere, eliminant els requisits lligats a diagnòstics mèdics i
facilitant el canvi de la menció registral, el sexe i el nom dels
menors de 16 anys i de les persones estrangeres amb residència
legal a Espanya, a la seva documentació identificadora, així
com l’eliminació de l’obligació de la determinació del sexe, en
el cas de les persones menors intersexuals.” També dèiem que
“volíem adoptar mesures específiques per a la inserció
sociolaboral de les persones trans, que garantiran el
finançament públic de les operacions de reassignació de
gènere.”

Aquests compromisos són els que nosaltres mantenim i per
aquest motiu hem presentat aquesta PNL, de la qual demanam
el suport d’aquesta comissió.

També vull informar que nosaltres, en el seu moment, el 30
de novembre del 2017, ja es va discutir en el Congrés dels
Diputats una proposició de llei per reformar la Llei trans
3/2007, que avançava els preceptes que ja s’havien aprovat en
aquell any, el 2007. Hem de dir que, malauradament, tot i que
va gaudir del suport majoritari de la cambra, hi va haver un
grup, el Partit Popular, que va votar en contra. Ens agradaria
que poguessin canviar almanco d’opinió. En aquella proposició
de llei nosaltres plantejàvem quatre aspectes: primer, permetre
la rectificació registral dels menors trans a través dels seus
progenitors, o representants legals; modificar els requisits per
acordar la rectificació registral, que fossin precisament per
autonomia i per pròpia voluntat de la persona; possibilitar als
estrangers residents a Espanya canviar de sexe, (...) la targeta
de residència i permís de treball; i també reconèixer, el quart
punt, expressament als beneficiaris de la llei a les persones
intersexuals.

El que volíem i el que seguim volent, perquè ho vàrem
manifestar així en el programa electoral, és facilitar el canvi
registral de sexe a les persones trans, que sigui només suficient
la declaració expressa de la persona interessada, sense haver-se
de sotmetre a pràctiques de cirurgia, teràpies hormonals, o
tractaments psicològics, psiquiàtrics o mèdics. En resum, el que
no volem és que se segueixi considerant a les persones
transsexuals com a persones malaltes. Volem que la
transsexualitat deixi de ser considerada una malaltia i que les
identitats sexuals com a drets, no siguin objecte de diagnòstic.

Els socialistes estam orgullosos d’aquella Llei 3/2007, que
es va quedar en aquell moment, però l’orgull d’aquella llei no
ens ha de condemnar a l’"estatisme", no ens hem de quedar
aturats. Aquella llei possibilità per primera vegada que les
persones trans poguessin canviar de nom i sexe registral, sense
necessitat de passar per ignominiosos tràmits de cirurgies

genitals, fou una llei que en el seu moment representà una fita
i molt pionera a més en el món, una normativa que a més ha
evitat que molts patiments i humiliacions a les persones que
s’hi han acollit. Per tant, estam orgullosos d’aquella llei, però
no aturats.

Hi ha hagut massa morts, i això ja ho deia la nostra diputada
en el moment de defensar la proposició de llei a l’any 2017, per
culpa de les agressions o suïcides per part del col·lectiu trans.
En el moment del debat en el 2017 aquesta diputada va
recordar les víctimes de l’odi i la transfòbia que s’havien
produït fins aquell moment, jo avui he de recordar la darrera
que es va produir abans d’ahir a Galícia. Per tant, seguim amb
una qüestió que segueix sent d’actualitat i que segueix sent
necessari que els polítics la fiquem a la nostra agenda.

Les dones transsexuals, a més, són preses de la
discriminació i la desigualtat i, per tant, cal atendre
especialment aquestes dificultats a l’hora d’incorporar-se al
mercat laboral, i això és una qüestió que també volem que
quedi reflectida a la futura llei trans, i també fomentar la
integració sociolaboral de les persones trans i la seva
participació a la vida política, social i cultural.

Deia Rodríguez Zapatero que “una societat decent és
aquella que no humilia els seus membres”, i nosaltres volem
afegir que “una societat que no assenti les bases de justícia
perquè les persones puguin projectar la seva felicitat és, a més,
una societat que està per sota dels mínims de la humanitat”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per a la seva defensa, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Dia 28 de juny, el passat
28 de juny es varen acomplir 50 anys dels aldarulls de
Stonewall, a la ciutat de Nova York, Stonewall, dins el barri de
Greenwich, a Nova York, era un bar d’ambient on
sistemàticament hi acudia la policia i se’n duia preses totes les
persones que hi havia dins aquell bar. Aleshores, a partir
d’aquí, que un grup de gent va dir prou!, va ser quan va
començar tota la causa de lluita contra els drets LGTBI, ara
com deia abans fa 50 anys. Això va ser dia 28 de juny, jo
encara no havia nascut, em faltaven un parell de mesos, fins a
finals d’octubre. 

Per tant, des d’aquell moment on hi ha tota una sèrie de gent
que es posa a reivindicar tota una sèrie de drets a dia d’avui,
han passat 50 anys, evidentment han passat moltíssimes,
moltíssimes coses, s’ha fet tot un procés, tota una evolució,
però evidentment també encara queda molt de camí per
recórrer.

Precisament, parlàvem d’un moment, fa 50 anys, on no feia
massa anys o que el que passava a la ciutat de Nova York
també passava evidentment a la ciutat de Mallorca, a Palma de
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Mallorca, on, quan hi havia una batuda a determinats llocs, se’n
duien aquesta gent, passaven un vespre a la caserna i a l’hora
d’amollar-los els afaitaven una cella perquè tothom s’adonés,
i parlam de gent que encara ho va viure en primera persona i
que són vius i que formen part de la nostra societat. 

A Anglaterra mateix hi ha el cas d’Alan Turing, que vostès
segurament coneixen perquè és considerat com a un dels pares
de la informàtica, que, a més de desxifrar la famosa màquina
Enigma, que va permetre als aliats guanyar la II Guerra
Mundial, és a dir, no fa molt precisament varen fer una
pel·lícula que els recoman molt efusivament, aquest senyor, que
era homosexual, va ser condemnat i li donaren a triar entre
presó o castració química, perquè llavors es considerava com
a una aberració, com a una malaltia; ell va triar la castració
química, i això li va afectar el cervell de tal manera que va ser
incapaç de resoldre un simple mot encreuat, amb la qual cosa
va decidir posar fi a la seva vida. Aleshores, diuen que va
embetumar una poma amb cianur, va mossegar la poma, i fins
i tot alguns deien que allò era la simbologia d’Apple, el que
passa és que Apple va córrer a desmentir que no, que no tenia
res a veure. No sé si va ser més per por de perdre clients que no
fer un homenatge pòstum a aquest senyor.

El curiós d’això és que fins a l’any 2009, 2009, és a dir, fa
dos dies, el Govern britànic no va alçar o no va anul·lar aquella
condemna, i aquest cas s’ha repetit en moltes altres ocasions.
Curiosament, de totes les víctimes de l’holocaust nazi fins a
l’any 83, fins a l’any 83, no hi va haver un reconeixement
especial a totes les víctimes que integraven el col·lectiu
LGTBI, que evidentment foren moltes, fins a l’any 83, eh!,
gairebé 50 anys després de les primeres.

Per tant, parlam d’una qüestió que hem anat avançant com
a societat, que d’això es tracta al cap i a la fi. Dia 30 de
setembre precisament es varen complir 15 anys que el Partit
Popular va presentar un recurs d’inconstitucionalitat a la Llei
de matrimonis homosexuals, jo entenc que segurament a dia
d’avui el Partit Popular ha canviat d’opinió, i crec que d’això
es tracta, no es tracta que avancem només una part de la
societat, es tracta evidentment que avanci tota la societat com
a tal. I crec que en aquest sentit, si hi ha hagut una repressió
aquesta repressió ha estat molt més visible precisament amb el
col·lectiu trans que no tal vegada amb el col·lectiu gai, no, el
trans. 

I si els interessa el tema, hi ha un llibre de Raúl Solís, del
periodista Raúl Solis, que es diu La doble transición, que
precisament conta la història de vuit transsexuals durant la
transició espanyola, precisament vuit que foren protagonistes
actius de tota la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI. Els ho
recoman també molt, molt efusivament, perquè precisament
parla de vuit històries personals. Quan un agafa una qüestió i la
trasllada a un terreny personal o hi posa noms i llinatges al cap
i a la fi humanitza aquella qüestió i per tant la fa més bona
d’entendre.

Evidentment fa falta aquest marc normatiu perquè se
segueixi avançant com a societat dins el reconeixement i la
millora de les condicions de les persones i especialment, en
aquest cas, del col·lectiu trans. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari
Ciudadanos s’ha presentat l’esmena RGE núm. 14985/20. Per
a la seva defensa té la paraula el Sr. Gómez, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Nosaltres
presentam una esmena d’addició, lògicament vostès la veuran
redactada amb un criteri d’apel·lar a la participació i sobretot
de fer una sensata, lògica i coherent apel·lació a la participació,
com entenem nosaltres, d’un òrgan que a aquesta comunitat
autònoma es va crear precisament per tenir un debat i una
capacitat propositiva a les administracions i a la societat, en
general, per plantejar fets com els que avui tres grups
parlamentaris duen aquí a través d’una proposició no de llei.

Per tant, aniré a la part final i llavors faré una reflexió que
crec que és important quan duem propostes d’aquest tipus, que
són propostes que han de tenir o que des de Ciutadans
demanam que tengui la unanimitat, si no això almanco la
màxima participació en l’aprovació i un debat com a mínim
proactiu i positiu.

Evidentment nosaltres demanam que sobre aquesta
iniciativa que demana a qui té competències a nivell estatal,
perquè la implementació i la regulació d’aquest dret i d’aquesta
protecció i tutela d’un col·lectiu que es troba discriminat a
moltes parts de la seva trajectòria vital, des de la mateixa
adolescència fins a l’emancipació i la seva autonomia personal,
on hi ha estigmatització, marginació, de vegades sobrevingudes
pel desconeixement de la resta de la societat en diferents
àmbits, entre ells els funcionaris públics, evidentment aquest
consell de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals
de les Illes Balears pugui, dins del debat d’aquest òrgan creat
i que té el suport del Govern de les Illes Balears, a través d’una
Conselleria de Presidència, a les seves reunions, a les seves
comissions que fa periòdicament, de la qual el nostre partit
polític forma part, membre de ple dret, l’únic partit polític, no
com a organització no governamental sinó com a partit polític,
a més a més, arran d’aquells debats, d’aquests debats de
comissió, amb aquesta participació ha dut altres proposicions
no de llei al plenari i a les comissions d’Afers Socials i Drets
Humans a aquesta cambra.

Per tant, lògic que apel·lem que es tenguin en compte les
recomanacions i l’informe que s’hagin de sotmetre a aquesta
elaboració de llei estatal. Tots sabem que tots els grups polítics
podem directament, a la fase d’exposició d’aquesta llei,
evidentment, podrem fer aportacions, però no comptar amb un
òrgan que tenim a la nostra comunitat autònoma crec que, com
a mínim, a aquesta comissió i a la Comissió de Drets Humans
i Afers Socials l’ha de tenir en compte.

No em voldria estendre més en el tema de la justificació,
crec que és de millora, és d’incloure la participació dels qui
realment estan treballant, la comissió no entendria que no
s’acceptés aquesta incorporació. Nosaltres trobam que la
proposició no de llei que es va presentar en el mes de febrer és
evidentment necessària, se suma a la línia que aquest parlament
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du de rebutjar l’estigmatització, la discriminació, integrar
qualsevol col·lectiu a la inclusió social, en els drets i les
llibertats que pertoca a una societat lliure i democràtica. Per
tant, nosaltres donarem suport a la proposició no de llei, com
no pot ser d’una altra manera.

Ens hagués agradat, dins aquesta línia de consens i de major
projecció i suport, que s’hagués comptat amb el nostre grup
parlamentari a l’hora de presentar la iniciativa. Amb tot, és cert
que està obert a esmenes, evidentment, qualsevol grup, però era
un moment, i vostès saben que nosaltres hi som, els grups
proposants d’aquesta proposició no de llei saben que nosaltres
som a aquesta comissió, hagués estat, entenc jo, molt millor
treballar conjuntament, en lloc de fer una esmena, aportar en el
seu moment el text d’inclusió que nosaltres..., d’addició, que
nosaltres proposam aquí. 

Hem de dir també, hi ha una reflexió que és important que
ha de ser palesa a aquest parlament, ho dic pel que ha suposat
la trajectòria de la demanda i de la reivindicació. Abans del
Consell d’Europa, d’aquest pronunciament de la Resolució
20/48, Yogyakarta anys abans, tretze anys abans, ja demanava
la defensa d’aquests drets dels trans, els demanava a tots els
àmbits i especialment instava que s’apliqués la legislació a tots
els àmbits des dels estats a nivell internacional, i especialment,
especialment, es defensés per part de la comunitat internacional
aquells estats on hi havia una flagrant violació i persecució per
a la llibertat sexual de les persones per una qüestió de
normativa religiosa o normativa cultural d’aquells governs. 

Per tant, és una lluita que ve de prou abans, no tan sols a
nivell del Consell d’Europa sinó de la comunitat internacional
en general. Per tant, el nostre estat espanyol i les comunitats
autònomes, on som pioners per cert a la nostra comunitat
autònoma en la reivindicació d’aquesta diversitat i d’aquests
trets d’inclusió de tots els col·lectius fins assolir l’autonomia
personal i la igualtat d’oportunitats, evidentment no podem més
que instar que sigui una territorialització a nivell d’una llei
estatal a tot el nostre país, a tot el nostre estat.

Volia fer aquestes reflexions, volia dir que una de les
tasques que tendrem a la nostra comunitat autònoma és la
formació de tots els treballadors públics de tots els àmbits de
les administracions, precisament perquè hi ha moments,
moments d’identificació, moments d’acreditació on la identitat
de les persones, haver de manifestar-les fa que la seva intimitat
-diguéssim-, la seva integritat pugui ser qüestionada, el
llenguatge, les formes i els protocols són importants.

La tasca que fa aquest Consell LGTBI és molt important i
crec que serà una gran aportació a aquest treball de proposició
de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. García, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Vull començar la meva
intervenció i manifestar que el Partit Popular sempre serà al
costat dels col·lectius discriminats en impulsar o secundar
aquelles mesures que afavoreixin la normalització d’aquests
grups i que permetin avançar cap a una societat més justa, més
lliure i més igualitària.

Quant a la proposició no de llei sobre l’aprovació d’una llei
trans a nivell nacional, els avanç que el nostre vot serà
afirmatiu, per dues raons: per coherència, perquè així ja ho
vàrem fer a nivell autonòmic a la passada legislatura en donar
suport a la Llei 8/2016, de 30 de maig, i per convicció, perquè
el Partit Popular està a favor d’evitar tot tipus d’agressions,
discriminacions i vexacions per raons d’orientació sexual, per
religió, per ideologia, per origen, per la seva raça, etc. Per tant,
aquelles iniciatives encaminades a protegir, assessorar, millorar
en drets col·lectius discriminats i sensibilitzar i conscienciar la
societat sobre aquestes qüestions sempre trobaran el Partit
Popular.

Però també volem demanar als partits proponents que facin
un exercici de responsabilitat política cap a aquests col·lectius,
que tant han sofert i que en alguns casos encara pateixen, i que
generin expectatives realistes, tant des de l’àmbit jurídic com
executiu, organitzatiu, econòmic financer i social, i siguin
capaços de donar respostes contundents a les necessitats
específiques d’aquests col·lectius.

Com vostès saben, el Govern de coalició PSOE, Unidas
Podem es va comprometre a aprovar una llei contra la
discriminació de les persones LGTBI i incloure la prohibició de
les anomenades teràpies de reversió, i una llei trans per eradicar
totes les formes de discriminació cap a aquestes persones a tots
els àmbits, però també, com és ben conegut als cercles polítics
i periodístics d’àmbit nacional, la gestació d’aquestes normes,
sobretot de la segona, arriba embolicada amb la polèmica i amb
els dos socis de l’executiu situats a pols oposats.

El Ministeri d’Igualtat, en mans d’Irene Montero, ha obert
un període de consultes destinat a l’elaboració de totes dues
lleis, però amb la determinació que el paquet legislatiu inclogui
l’autodeterminació de gènere i que homes que se sentin dones
puguin modificar el seu nom i el sexe als documents oficials
sense cap exigència addicional, termes que qüestiona un
document intern del Partit Socialista Obrer Espanyol elaborat
per la Secretaria d’Igualtat, dirigida per la vicepresidenta
Carmen Calvo, el qual rebutja que els sentiments, pressions o
manifestacions de la voluntat d’una persona sobre si se sent
home o dona tinguin automàticament efectes jurídics plens.

En fi, una vegada més assistim a un exercici de
funambulisme polític entre els socis de govern que genera
incertesa, ressentiment i escepticisme entre els col·lectius
afectats.

El Partit Popular està per la labor de forjar un marc
legislatiu que tracti d’evitar la discriminació per orientació
sexual i per un altre motiu qualsevol. Ara bé, vist com s’han
anat desenvolupant altres iniciatives legislatives per part del
Ministeri d’Igualtat. els he de traslladar la nostra preocupació,
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així com la preocupació d’altres col·lectius i associacions
feministes per la falta de competència, per la falta de rigor
demostrats fins al moment per part dels dirigents del Ministeri
d'Igualtat.

El PP creu que el camí per avançar en la defensa dels drets
dels col·lectius discriminats requereix de diàleg, de consens i
de coneixement profund de la realitat sobre la qual es pretén
legislar. Per aquest motiu donarem també suport a l’esmena
d’addició de Ciutadans que sol·licita un informe de ponència
al Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals,
entitat que coneix de primera mà la situació que viuen aquests
col·lectius.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Molt breument, volem donar suport a
aquesta iniciativa, com no pot ser d’altra manera. Crec que els
portaveus que m’han precedit han donat els arguments, prou
arguments per donar-li suport. És cert que s’han fet passes i
això s’ha de tenir en compte, però no n’hi ha prou, encara
veiem discriminacions i, per tant, s’han d’elaborar lleis per
poder evitar-les i eradicar-les.

Creiem que s’ha de tenir respecte als drets de qualsevol
persona. Per tant, no s’ha de posar en dubte mai,
independentment, que sigui gai, lesbiana, trans, bisexual,
intersexual, vengui... sigui d’una raça, és que és independent,
el dret a la persona crec que no s’ha de posar mai en qüestió i,
per tant, s’han de fer les lleis. 

Crec que en aquesta comunitat la legislatura passada es va
fer una passa -com dic- també important amb la Llei 8/2016, i
d’aquesta manera donam suport. I també vist que amb aquesta
llei es va fer el Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i
Intersexuals per què no, que puguin fer feina i participar en
l’elaboració estatal d’aquesta futura llei. 

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa.
Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps de deu minuts per la qual cosa es demana
als grups proposants si volen una suspensió de la sessió o si
podem continuar.

Un cop recomençada la sessió, si així pertoca, intervenció
dels grups proposants per fixar la posició i assenyalar si
accepten l’esmena. Per un temps de cinc minuts, Grup
Parlamentari Unidas Podemos, Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, el primer de tot agrair el suport que
ha rebut la nostra iniciativa presentada pels grups Unidas
Podemos, PSIB-PSOE i MÉS per Mallorca, rebrà unanimitat,
si bé és cert que falta el posicionament d’un grup parlamentari
que ara es troba absent, però així i tot vull agrair aquesta
unanimitat, perquè pens que és un exercici i un missatge que
llançam cap a l’exterior d’aquestes quatre parets, d‘aquesta
institució del Parlament, és un missatge que llançam a la
societat de compromís i que entenem la sensibilitat del
col·lectiu trans, que durant tants d’anys ha estat perseguit,
represaliat i estigmatitzat. 

Pel que fa a l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, vull expressar que acceptam l’esmena i que hi
votarem a favor. Nosaltres estàvem... bé, com ja he comentat,
hi ha una mesa trans muntada a nivell estatal, posada en marxa
a nivell estatal i estic convençuda que rebran totes les propostes
que surtin del Consell LGTBI de les Illes Balears. 

Així que anim, fins i tot a tots els grups parlamentaris, a
poder participar de l’elaboració d’aquesta llei tan necessària.

Vull comentar que totes les necessitats i drets que he
expressat a la meva primera intervenció són necessitats i drets
que emanen directament del col·lectiu trans, que això no és una
invenció d’Unidas Podemos, que directament són les
sensibilitats que ha expressat el col·lectiu trans, així que
aquestes reticències expressades pel Partit Popular, m’agradaria
que hi acabin de reflexionar i que mantenguin un contacte més
fluid amb aquest col·lectiu, perquè els explicaran ells de
primera mà tots aquests drets que necessiten i que són de
justícia i que no és una invenció ideològica d’Unidas Podemos.

Així mateix, vull expressar que, tenint en compte d’on
partia en els seus orígens el Partit Popular, que directament
emanava del règim del franquisme que es va dedicar a
perseguir tots aquests col·lectius, i que avui votarà a favor
d’aquesta iniciativa, crec que són unes passes molt grosses i
importants que beneficiaran el conjunt de la població.

Així mateix, m’agradaria que també quedés constància avui
en aquesta comissió que això és una iniciativa no legislativa,
que la iniciativa realment important i que marcarà un abans i un
després a la vida i la felicitat del col·lectiu trans serà la llei que
surti aprovada del Congrés dels Diputats, i que si realment
volem enviar el mateix missatge d’unanimitat que avui
enviarem des d’aquesta cambra parlamentària, esperem que en
el Congrés també compti amb el suport de tots els grups
d’aquesta cambra i del Partit Popular que, com deia, la Sra.
García ha expressat algunes reticències, però esperem que ben
aviat puguem veure aquesta llei aprovada per unanimitat,
perquè realment després de tants d’anys el col·lectiu trans es
mereix el reconeixement i poder viure una vida en pau, feliç i
que no hi hagi més morts a causa de l’estigmatització i a la
persecució que està rebent com a col·lectiu.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sans. Pel Grup Parlamentari Socialista
el Sr. Ferrer, té cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, vicepresident. En relació amb l’esmena presentada
per Ciudadanos, agraïm novament la sensibilitat que sempre
han demostrat en aquestes comissions parlamentàries envers els
drets del col·lectiu LGTBI, i agraïm també el matís que han
incorporat, perquè de fet vull recordar al representant de
Ciudadanos que va ser precisament aquest mes de juliol que
des del mateix Consell LGTBI de les Balears ens varen enviar
a tots els membres consellers que manifestéssim les nostres
opinions sobre el projecte de llei d’LGTBI fòbia que
presentava el Govern d’Espanya. Per tant en aquest sentit
entenem que el Consell ha d’estar obert també a la participació
i l’ampliació d’opinions per tal de millorar els projectes de llei.

En referència al que ha expressat la representant del Partit
Popular, volem agrair-los el vot favorable, agrair-los que
canviïn d’opinió respecte del que havien sostingut l’any 2017,
en aquell moment encara tenien VOX integrat a les seves files,
ara supòs que amb la desintegració d’han d’intentar mantenir
a vegades -a vegades- un perfil una mica moderat, però en
qualsevol cas agraïm el vot favorable, perquè en aquell moment
no es varen cansar de dir que ells s’erigien en protectors de la
infància, perquè tenien la discussió que consideraven que els
menors no podien assolir l’autodeterminació de gènere, però en
canvi totes les entitats LGTBI i especialment el col·lectiu trans
els varen recriminar que condemnaven els menors justament a
viure una realitat que no els corresponia i que els
estigmatitzava, els generava conflictes constants i els empenyia
a la marginació i al maltractament. Ells en aquell moment varen
exposar tota una sèrie d’arguments molt sui generis, fins i tot
argumentaren aspectes de la Declaració dels Drets dels Menors,
dient sempre que volien protegir els menors, però el que volien
realment era tancar els menors dins un cos i un sexe que no els
corresponia quan aquests manifestaven el contrari.

Fins i tot en aquell any, el 2017, varen signar un manifest
per poder assistir lliurement a la manifestació de l’orgull
LGTBI el juny, dient que donarien suport a aquesta proposició
de llei, però després el novembre varen votar en contra, i més
endavant, l’any següent, el 2018, presentaren una esmena que
barrava completament l’autodeterminació de gènere tant a
adults com a menors dient que “es una mejora técnica porque
la identidad sexual y/o expresión de género deben estar
dotadas de cierta estabilidad, y no depender de manera
exclusiva del juego, de la voluntad de los particulares”, com
si canviar de sexe fos com canviar-se una camisa de Zara.

En aquest sentit vull també posar damunt la taula el que la
diputada ha apuntat amb certa perícia parlamentària, però li he
de recordar que el document, aquest document famós que ha
esmentat per intentar atacar la nostra trajectòria en defensa dels
drets LGTBI, era un document intern i un document que volia
donar resposta a tota una sèrie de plantejaments teòrics que
s’estan duent a terme en el si del debat en la qüestió de la
transsexualitat. 

En qualsevol cas nosaltres mantenim la posició, perquè l’he
llegida al principi de la meva primera intervenció, he llegit el
nostre programa electoral, he llegit el nostre compromís amb el
partit Unidas Podemos a l’hora de conformar el Govern
d’Espanya, i he llegit la proposició de llei que presentàrem el
2017, que estableix precisament la lliure autodeterminació de
gènere. Per tant, lliçons per part del partit que només ha dut la
bandera rojigualda, i nosaltres duim molts més anys que ells
duent la bandera de l’arc de Sant Martí, gràcies, sempre van bé
els consells, però permeti’m que dubti de la seva validesa,
especialment d’un partit que no va retirar el recurs
d’inconstitucionalitat contra el matrimoni igualitari, com
recordava el diputat de MÉS per Mallorca, que no el va retirar
i va esperar que fos el mateix tribunal que el tombés, una
vergonya que es va mantenir durant els anys.

Aleshores vull deixar les coses clares perquè no es tracta de
veure qui defensa més i qui defensa manco, però vull deixar les
coses clares de quines són les trajectòries de cada partit, amb
qui s’alinea cada partit, i nosaltres ens alineam sens dubte amb
el col·lectiu de les persones, el col·lectiu LGTBI, amb diàleg
i consens, deia la diputada del Partit Popular, però nosaltres
també afegim amb empatia, una empatia que va faltar aquell
2017, en aquell malaurat debat que es va tenir en el Congrés
dels Diputats i que ha reproduït aquí alguns dels arguments, i
que nosaltres vàrem defensar justament el contrari.

Vull acabar amb una frase de la nostra diputada autonòmica
i dona trans, Carla Antonelli, que diu: “Queremos terminar con
la negación de la libertad y la voluntad de lo que eres, lo que
eres, sin ningún tipo de tutelas ni tutelajes”. I també vull
acabar amb una nota al peu com pugui ser el nomenament fa
qüestió d’uns dies de la ministra belga Petra de Sutter, la
primera dona transsexual nomenada per a un càrrec polític de
primer ordre. És una qüestió de visibilitat...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, hauria d’anar acabant.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... -vaig acabant, vicepresident- i una qüestió que nosaltres
volem aplaudir des del nostre partit.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, president, i breument. Volem agrair molt
aquesta unanimitat que tenim dins aquesta comissió. És vera
que no sé si aquesta unanimitat hi seria si no faltàs un membre
d’un determinat grup polític, però bé, en tot cas crec que abans
a la meva primera intervenció em referia a aquesta necessitat
com a conjunt de societat d’anar avançant en tota la lluita i
especialment el reconeixement de determinats drets, en aquest
i en molts d’altres, que moltes vegades han començat a carrer
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però s’han resolt allà on s’han de resoldre, que és dins les
cambres democràticament elegides.

Per tant en aquest sentit he fet aquest al·legat de dir que bé,
que en cinquanta anys hem avançat molt, hem de seguir
avançant, i hi ha qüestions que sí que la fan avançar que són els
marcs normatius, quan hi ha una normativa específica que
reconeix tota una sèrie de drets molts dels quals han estat
negats durant dècades, i evidentment una fita importantíssima
va ser la llei de 2005, de matrimonis homosexuals; evidentment
des de llavors ençà, i no han passat tants d’anys, crec que la
societat ha avançat i ha avançat sobretot gràcies també a
aquesta llei.

Potser en aquell moment hi havia més qüestions gairebé
més folklòriques o anecdòtiques, fins i tot, i si em permeten els
coment el meu cas, que quan es va aprovar la llei hi havia gent
que estava molt preocupada per veure quin dels dos es vestia de
núvia, i en el meu cas vaig dir: “Home, jo ho tenc difícil,
sobretot pel vel, perquè el m’hauran d’aferrar amb xinxetes, si
n’he de dur”. Ho dic perquè a vegades la gent no és conscient
del que hi ha darrere, que estam parlant de la vida de moltes
persones, que estam parlant dels drets de moltes persones, de
béns que en aquell moment quan a una persona li ho explicaves
i deies: “Escolta, tu te n’adones que si a mi em passa res la
meva parella, amb qui compartesc la meva vida, aquesta
persona no pot prendre cap decisió sobre jo perquè no és res
meu formalment?; o el dia que ens morim després d’haver
viscut una vida en conjunt i que tenim béns en comú, dels béns
que rebrà un de l’altre haurem de pagar a Hisenda com si
nosaltres no ens haguéssim conegut mai, com si fóssim
persones totalment alienes una de l’altra?” Clar, la gent, quan
li feies aquesta pedagogia, llavors entenia determinades
qüestions.

Per tant que hi hagués un marc normatiu que permetés
evidentment ens ha permès com a societat avançar molt més, i
per tant ara tenim l’oportunitat davant un tema, que és el trans,
de seguir avançant i especialment normalitzant i deixant de
complicar la vida de moltíssimes persones.

Per tant agraïm aquesta unanimitat per part de tots els grups
polítics. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Acabat el debat passam a
votar la Proposició no de llei RGE núm. 2692/20, amb la
incorporació de l’esmena.

Vots a favor?

Moltes gràcies. Per unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 2692/20, relativa a l’aprovació d’una llei estatal
trans que treballi de forma efectiva per eradicar totes les formes
de discriminació.

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