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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí, president, Ares Fernández substitueix Pilar Carbonero.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. President, Margalida Durán substitueix Lluís Camps.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Pablo Jiménez sustituye a Esperança Sans.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sílvia Cano substituirà Francina Armengol, i després
d’aquesta PNL, com que hauré de partir, Helena Benlloch
substituirà Francina Armengol.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Buenos días, Sr. Presidente, Jesús Méndez sustituirá a la
Sra. Patricia Guasp.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més? Idò moltes gràcies. Està connectat per
videoconferència el Sr. Castells? Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Hola, bon dia. Bon dia a tothom.

EL SR. PRESIDENT:

Ara, ara sí, Sr. Castells, bon dia.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Bon dia. 

EL SR. PRESIDENT:

No se’l sent, però bé, veiem que està connectat, però no sé
si té problemes per poder-lo sentir.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Jo el sento bé.

EL SR. PRESIDENT:

No se sent. Començam mentrestant se soluciona.

Els he d’advertir que com que avui és el Dia Internacional
per a l’eliminació de la violència contra les dones, a les dotze
es farà un minut de silenci, per la qual cosa, siguem on siguem

del debat, a les dotze aturarem, sortirem aquí fora a la Sala de
Passes Perdudes per fer el minut de silenci, i reprendrem la
sessió, d’acord?

Per tant, passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
8775, 8985 i 9159/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8775/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a mesures urgents per a dones
vulnerables.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8775/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures urgents per a
les dones vulnerables.

Per a la seva defensa pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Cano per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies. Molt bon dia. Quan vàrem presentar aquesta PNL
el mes de maig estàvem en plena desescalada després de dos
mesos de confinament, i ja vèiem que d’una manera molt
intensa les dones serien les grans afectades d’aquesta crisi de
la pandèmia. Els pitjors pronòstics s’han complit, quant a la
caiguda del producte interior brut, i hem vist que aquells
sectors en què les dones estan majoritàriament ocupades, el
sector de l’hostaleria, de serveis en general a l’àmbit domèstic,
han estat molt colpejats, i si a això afegim la precarietat laboral
que ja tenen les feines de les dones de manera majoritària fa
que puguin afrontar aquesta situació en pitjors condicions per
manca d’estalvis per fer front a la situació.

A totes les mesures que s’han anat prenent per part del
Govern d’Espanya, com del de les Illes Balears, han anat en la
línia de poder esmorteir el cop de crisi articulant una important
xarxa de protecció social a través dels ERTO, amb les
prestacions concretes com la de fixos discontinus, que aquesta
és molt important també per al sector de l’hostaleria, on
moltíssimes dones de la nostra comunitat fan feina; a través de
l’ingrés mínim vital o de la renda social garantida.

Vàrem observar durant el confinament que hi va haver un
augment de les telefonades als serveis de protecció de 24 hores,
un 10%. Tot això ha estat una preocupació molt constant, on
després s’han pogut intensificar els serveis i recursos per
protegir les dones víctimes de la violència masclista. 

Avui, que és el Dia Internacional contra la violència cap a
les dones, volem reafirmar una vegada més el nostre
compromís i suport cap a aquestes dones, i amb aquesta PNL
també volem donar una passeta més enllà.

Amb la Llei d’igualtat de 2016 es va establir que la
violència sexual i l’explotació sexual és una forma de violència
masclista, i també hem vist durant la pandèmia que les dones
prostituïdes més encara, perquè són un col·lectiu molt
vulnerable, més encara han tengut dificultats, moltes vegades
expulsades d’on estan, amb els seus prostituïdors, en el carrer,
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sense cap cobertura, i des del Govern s’ha fet també una feina
amb totes les entitats, com Creu Roja, Metges del Món, Casal
Petit, per donar cobertura a més de 400 persones. 

I no podem oblidar, ni volem fer-ho, les dones grans, que és
un altre col·lectiu de molt de risc amb aquesta pandèmia, molt
afectades també a les residències, la solitud, la por, totes les
restriccions que han tengut també afectives durant aquests
mesos, i també totes aquelles que han estat totes soles a ca seva,
confinades, amb els efectes psicològics que això comporta. Un
estudi recent revela unes dades que són molt preocupants, i és
que el 40% de les dones grans víctimes de violència masclista
aguanta una mitjana de quaranta anys vivint el seu infern
personal amb els seus maltractadors, amb la seva parella, i que
un 27% aguanta entre dues i tres dècades. 

Per tot això la PNL d’avui és per reforçar el compromís per
part del Govern de les Illes Balears, instant el Govern, amb
aquests col·lectius més vulnerables, i la primera proposta
d’acord és instar a habilitar, en coordinació amb els consells,
els serveis que permetin garantir una atenció integral a les
dones víctimes de violència masclista i als seus fills, tenint en
compte l’increment de les denúncies. Instar el Govern a
desenvolupar mesures específiques per a grups de dones de
major vulnerabilitat econòmica i social, com són les famílies
monoparentals amb baixos ingressos, dones grans soles, amb
problemes psiquiàtrics, dones en situació administrativa
irregular, víctimes de violència masclista o en situació d’abús,
explotació sexual, tracta o prostitució. Instar a continuar
desenvolupant el Pla autonòmic contra l’explotació sexual de
dones i nines, i a seguir reforçant els projectes formatius per a
les dones que estan sortint de la prostitució. I instar el Govern
al desenvolupament d’un pla contra la violència masclista per
a les dones grans, garantint el dret a una plaça de residència de
tercera edat en els casos en què ho necessiti; aquest dret no està
consolidat, maldament hi pugui haver protocols als consells, i
de facto es particularitza i moltes vegades es fa però no està
consagrat aquest dret ni a la llei, i en tot cas facilitant a les
dones grans víctimes de violència masclista els recursos socials,
jurídics i psicològics perquè puguin gaudir d’un envelliment en
pau i sense violència.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per a la seva defensa per part d’Unidas
Podemos té la paraula el Sr. López, el Sr. Jiménez, perdó.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats, bon dia
a tothom. Ya se ha expuesto, como todos sabemos, durante el
estado de alarma que los meses en que estuvimos confinados
supusieron un gran impacto para toda la sociedad, en que hubo
unos sectores más afectados que otros. Uno de los motivos es
que la vida de muchas personas de estos sectores, en su día a
día sin pandemia, ya suponía enfrentarse a un reto y a toda una
serie de dificultades para enfrentarse, como digo, a esta misma
vida. Y dentro de estos sectores, además, el hecho de ser mujer
incrementa estas dificultades.

Como hemos podido comprobar en cada crisis la mujer es
la que se lleva la peor parte. Mujeres que trabajan en el sector
servicios, doméstico; mujeres que han convivido durante el
estado de alarma y que conviven en la actualidad con su
agresor; mujeres que han convivido durante el estado de
alarma, mujeres en situació de prostitución y mujeres mayores
son algunos de los ejemplos que han tenido un confinamiento
más duro que otros sectores de la población.

Así pues, y sin entrar más en detalle, en el análisis de la
situación que se vivió o que ha día de hoy todavía se vive, que
recojemos en la exposición de motivos y que hemos explicado
en numerosas ocasiones en este parlamento, queremos entrar ya
en las propuestas que presentamos en esta iniciativa. 

El primer punto, primordial, continuar con la coordinación
institucional para establecer o habilitar servicios que permitan
garantizar una atención integral a las mujeres víctimas de
violencia machista y también para sus hijos e hijas, y esto se
debe principalmente porque se ha observado un aumento de la
denuncias y, por tanto, hay que abordarlo de forma integral y
transversal en las diferentes instituciones.

El segundo punto, a pesar de que ya se han puesto en
marcha varias medidas para ayudar a las mujeres en mayor
vulnerabilidad económica y social, hay que seguir trabajando
en esta línea y que el Gobierno haga más esfuerzos para seguir
desarrollando medidas específicas, y esto es medidas para
abordar los problemas que tienen las familias monoparentales,
mujeres mayores solas, mujeres en situación administrativa
irregular, mujeres víctimas de violencia machista, explotación
sexual, trata, prostitución, entre otros.

El tercer punto, como todos sabemos, tenemos un plan
autonómico contra la explotación de mujeres y niñas y, por
tanto, hay que continuar desarrollándolo hasta conseguir el cien
por cien de los objetivos que se estipulan. Además, es
fundamental también que las mujeres en situación de
protitución puedan ser atendidas y que puedan recibir
formación para salir de esta situación, para que conozcan que
puede haber otras alternativas y que cuenten con el apoyo de la
administración para dar o hacer este paso.

El cuarto punto recoge una realidad y es que hay mujeres
mayores que son víctimas de violencia machista y en cierto
modo no se puede atender de la misma forma a estas víctimas
que al resto y hay que hacerlo de forma específica. 

Es por eso que proponemos que se desarrolle un plan contra
la violencia machista hacia las mujeres mayores y que se
incluya garantizar el derecho a una plaza de residencia de
tercera edad en los casos en que sea necesario, además de
garantizar recursos sociales, jurídicos y psicológicos para hacer
frente a esta violencia, y es que en la última etapa de la vida
hace falta que se garantice un paso a un envejecimiento en paz
y sin violencia.

Pensamos que, a pesar de que es una iniciativa que
registramos a finales de mayo, y que muchos sectores de la
sociedad que también tienen necesidades -como hemos podido
abordar en multitud de debates en este parlamento-, el
confinamiento puso de manifiesto que hay sectores de la
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sociedad que están en muchas más dificultades que otros y por
tanto, es fundamental que las instituciones atiendan de forma
concreta a los diversos sectores más vulnerables.

Es por ello que presentamos esta iniciativa en la que
esperamos contar con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per part del 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, intervindré des de l’escó
si vostè m’ho permet... gràcies. 

Jo entenc que la PNL que duim avui a tractar, aquesta
proposta que, a més, coincideix precisament avui, dia 25, el Dia
Mundial de la lluita contra la violència de gènere, tal volta no
hauria d’haver estat una proposta, una proposició no de llei que
presentin tres partits polítics, els tres que donen suport al
Govern, i crec que, en primer lloc, em correspon lamentar que
per segon any consecutiu aquest parlament no hagi estat capaç
de poder fer una declaració institucional, quan crec que no sé
si havia passat mai en tota la història democràtica això, amb la
qual cosa crec que és un fet que hem de lamentar, però que
també, en certa manera, ja parla de quina és aquesta situació, la
que patim.

De l’any passat ençà, a dia d’avui en falten tres, tres dones
que han estat víctimes d’aquesta violència, no? I, per tant, cada
vegada que es produeix una víctima crec que ens hem de fer
una pregunta, ens hem de fer una qüestió que és si, com a
societat, si com a institucions que som, fem tot quan podríem
fer per eradicar aquesta xacra que ens persegueix com a
societat i que ens hauria de fer avergonyir.

Crec que, a diferència de l’any passat, hi hem d’afegir tota
la situació actual que evidentment ha posat de manifest encara
una realitat que és molt més crua, fins i tot molt més que la que
ens pensam i que, si entràssim dins una casuística de veure els
casos que s’han donat a les Illes Balears i que, evidentment,
s’han agreujat amb tota aquesta situació, segurament sí que
seríem capaços de pactar una declaració institucional amb tots
els grups polítics perquè hi ha coses que van molt més enllà de
posicionaments polítics, que són una realitat i que s’hi ha de
donar resposta evidentment des de totes les institucions i des de
la màxima unanimitat, evidentment, sempre que sigui possible.

Crec que amb aquesta proposició no de llei reflectim una
realitat, una realitat que encara s’ha endurit molt més amb tota
la situació, tant de crisi sanitària, com també de crisi econòmica
derivada de la sanitària i que, evidentment, suposa això donar
una empenta important a tota aquesta feina que fan les nostres
administracions, en aquest cas tant el Govern de les Illes
Balears com també els diferents consells insulars que reberen
les competències a la legislatura passada.

Vull animar-los i exhortar-los a seguir fent feina, a dedicar-
hi més recursos, que ens consta que, evidentment, es fa, crec
que el Consell de Mallorca mateix, ahir parlava d’un increment
de gairebé un 30% de la partida pressupostària destinada
precisament a aquest tipus de projectes i programes i, per
suposat, també posar en valor la feina que fan darrera moltes
institucions i també entitats, que a Mallorca en tenim algunes
ja amb una tradició de moltes dècades que hi fan feina i que fan
un treball en aquest sentit extraordinari.

Això, torn lamentar profundament que no haguem estat
capaços d’arribar a una declaració institucional sobre un tema
on no hi hauria d’haver partits polítics ni sigles polítiques i on
hauríem de fer un front comú.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president, molt bon dia, diputades i diputats. Avui,
és clar, com no pot ser d’altra manera, el nostre grup
parlamentari vol començar parlant del Dia en contra de la
violència de gènere, de dia 25 de novembre. Deia el Sr.
Ensenyat que són tres dones que tenim menys aquí,
assassinades a les Illes Balears, però són 41 dones a tota
Espanya, i vull recordar la importància de dir una vegada més
que d’això se’n surt, de la violència de gènere, se’n surt -
nosaltres no tenim cap problema en parlar de violència de
gènere, faltaria més!-, se’n surt i el primer que s’ha de fer és
telefonar, és fer una cridada al 016, -al 016- i és importantíssim
recordar-ho.

Jo també lament que no hi hagi hagut una declaració
institucional, però al final hem arribat a un acord tots els partits
polítics, excepte VOX, a fer un document en forma de manifest,
perquè no es pot fer declaració institucional, però és un
manifest i, de fet, una sèrie de paràgrafs d’aquest manifest, que
tots hem acceptat i tots més o manco crec que hi hem aportat,
prou d’aquests paràgrafs són aquí, reflectits en aquesta PNL
que es va presentar el mes de maig.

Nosaltres en aquesta PNL volem dir una sèrie de qüestions.
Nosaltres hi donarem suport, votarem a favor, i jo vull pensar
que aquest tipus de PNL presentades pels partits polítics que
donen suport al Govern es fan amb bona intenció, però és que
crec que aquesta no és que es faci amb bona intenció, crec que
es fa per complir l’expedient, es fa per quedar bé, perquè no té
sentit en aquest moment presentar aquesta PNL, es va presentar
al mes de maig, però ara som el mes de novembre, quan en
aquesta PNL no hi ha cap mesura concreta, i quan des del mes
de maig fins al mes de novembre, diferents partits polítics,
començant pel Partit Popular, hem presentat, i jo en concret,
tota una sèrie de propostes, amb mesures concretes, i els
mateixos tres partits polítics que ara avui presenten aquesta
proposta ens hi han votat en contra. 
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No pot ser que ens omplim la boca de vulnerabilitat i de
violència de gènere i quan presentam una proposta perquè hi
hagi una clàusula social específica a les ajudes de lloguer
perquè les famílies monoparentals o les famílies amb fills
tenguin uns requisits concrets, unes puntuacions concretes i
tenguin prioritat per aconseguir una ajuda per a lloguer, aquests
tres partits polítics hi votin en contra.

No pot ser que tots estiguem contents perquè es faci una
targeta per a les famílies monoparentals i no tengui cap tipus de
mesura econòmica ni serveixi per a res, queda mona, queda
molt bé a l’hora de fer un anunci, però no hi ha una mesura
concreta darrere. I vostès m’han sentit aquí moltes vegades i és
vera que avui no volia ser crítica, però és que hem de ser
crítics. Només faltaria!

Els tres partits que donen suport al Govern tenen la
possibilitat de fer una telefonada directament a la consellera de
Presidència, tenen possibilitat de cridar la Sra. Maria Durán,
que després la saludaré aquí defora, i es poden posar mesures
concretes, i en aquestes PNL que presenten, sistemàticament,
no just avui, no n’hi ha. I nosaltres és vera que ho hem de
lamentar. 

A mi m’agrada molt parlar de casos concrets, i jo de
vegades he parlat en concret d’una dona que és mare de família,
que viu tota sola, que viu amb sis persones més, a un pis, que
paga 250 euros per una habitació, que quan jo li vaig dir...,
perquè estava desesperada que feia dos mesos, en el
confinament, que tenia zero ingressos, o molt pocs perquè hi va
haver gent que -per sort- li va seguir pagant tot el que li tocava
i, a més, assegurada, però no li donava ni per pagar el lloguer
d’aquests 250 euros. Idò quan jo li vaig dir: demana ajudes per
al teu fill; em va dir, he estat una dona maltractada, he estat una
dona víctima de violència de gènere, fa quatre anys que no veig
el meu home, no sé per on és, crec que és per la península, però
no vull tramitar ni un sol paper per tenir la custòdia, perquè no
vull que aquest senyor compareixi.

Perquè aquesta senyora no ha tramitat la custòdia per un
tema econòmic i perquè no ha sabut on ha d’anar, no té accés
a ajudes per al seu fill. I, per exemple, ha hagut de rascar de
pertot 450 euros que ha hagut de pagar d’un ordinador perquè,
avui en dia, gran part de les seves classes són...

Això passa, podem capejar -ja sé que la Sra. Sílvia Cano
capeja-, però això passa, i si no anam al detall, no fem la nostra
feina; ni fem la nostra feina com a diputats, ni farem la nostra
feina així com toca si no exigim al Govern que, des de les seves
responsabilitats, posi recursos.

Jo els puc assegurar que estic molt a favor del Pacte en
contra de la violència de gènere que es va aprovar amb
l’abstenció de Podem, al Congrés dels Diputats, i que ha fet que
venguessin a aquesta comunitat autònoma 4 milions d’euros; 4
milions d’euros que han anat en concret a una sèrie de mesures,
jo estic totalment a favor d’això. I, evidentment, com he dit
abans, votarem a favor. Però hem d’anar molt més enllà. 

Nosaltres hem presentat tota una bateria d’esmenes als
pressuposts de la comunitat autònoma, que ja m’agradarà
veure’ls a vostès votar-hi a favor o votar-hi en contra; són

mesures específiques, perquè nosaltres anam, evidentment, al
detall, que arribin . Vostès saben perfectament que els serveis
socials de tots els municipis de tots els ajuntaments de les Illes
Balears estan col·lapsats, aquí tenim una regidora...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Durán, hauria d’acabar, per favor. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

... -he d’acabar-, i ho sap perfectament. I les ajudes arriben en
comptagotes, i perquè una persona que ha de menester una
ajuda, una dona que ha de menester una ajuda econòmica per
pagar un lloguer, es torben quinze dies perquè la cridi una
assistenta social. Hem d’anar a això.

I en aquesta PNL -acab- mesclam de vegades vulnerabilitat
i violència de gènere, quan vostès saben que la violència de
gènere abasta molt més, perquè pot ser una germana nostra, una
amiga, una cunyada, i no té..., preocupa que mesclem
vulnerabilitat amb violència de gènere, que sí que és vera que
hi ha una part que ho és, però hi ha una part que no.

I aquí sí que li agrairia -ahir no vaig fer l’esmena, perquè és
vera que jo tenia ganes de presentar moltes esmenes-
m’agradaria...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, acabi per favor...

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

... -només per acabar-, m’agradaria que també es parlàs, perquè
es parla de les dones grans en aquesta pandèmia, m’agradaria
parlar de les dones amb discapacitat, dones i nines, per favor ho
incloguin, perquè ha estat un dels col·lectius que han sofert el
confinament i que han sofert més violència de gènere durant el
confinament. 

Moltes gràcies per la paciència, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Ara, pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Méndez, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES: 

Gracias, Sr. Presidente. Hablaré desde el escaño, si le
parece bien. 

Muy bien. Sra. Cano, lógicamente le apoyaremos sus
propuestas, estamos por hacer este esfuerzo del compromiso
que usted nos pide, solicita, a través de esta propuesta, aunque
relativamente sorprendidos de que este Govern necesite este
impulso, este empujón, o sea que no lo considere de forma
natural dentro de sus obligaciones, pero, por supuesto,
estaremos con usted en animarlos, impulsarlos, porque desde
Ciudadanos participamos plenamente del espíritu que refleja
esta propuesta, y ya le digo que nos mostraremos favorables. 
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De hecho, registramos en el Congreso de Diputados en
marzo, una ley de medidas para desarrollar el Pacto de estado
contra la violencia machista, en que solicitábamos reformar
distintos ámbitos del Código Penal, del Estatuto de los
Trabajadores, la Ley de Educación, el que acaba de comentar,
además, la Sra. Durán, al que acaba de hacer referencia, y ayer,
en el Congreso volvimos a registrar la petición de este
incumplimiento.

Ya le digo que parece que es verdad que es necesario que
hay que recordar, no sólo al Govern, sino también a gobiernos
que cumplan con algo que, por otro lado, propagan
continuamente y en todos los ámbitos donde se les presta
atención. 

Entendemos, entonces, que al solicitarnos usted esta
continuación del desarrollo del Plan autonómico contra la
explotación sexual, no estamos necesariamente condenando o
reprochando la actuación de la administración en estos
momentos, sino que estamos pidiendo que la incremente o que
participe más, muy bien. 

Le sugeriría, eso sí, un par de correcciones -si no le parece
mal- en la redacción de alguno de los puntos, porque nos
sorprende cómo en el punto 2, el punto 1 era habilitar servicios
que garanticen la atención integral, es de los que entendemos
self-evident, que decían en algún documento  los anglicanos,
evidente, en algún documento especialmente bonito, lo
consideramos evidente. 

En el punto 2, cuando dice “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar
mesures específiques per als grups de dones major
vulnerabilitat...”, creo que haría falta un “amb”, ¿no?, en
medio, digo, lo tiene puesto como “grups de dones major
vulnerabilitat”, “amb major vulnerabilitat”, pondríamos, si no
le parece mal.

Y en el punto, por cierto, cuarto, hay también cuando dice
“el desenvolupament d’un pla contra la violència masclista de
les dones grans”, yo pondría “contra les dones grans”, yo
buscaría..., “la violència masclista de les dones grans”, ¿le
parece una traducción correcta? Me parece que se presta a
equívoco, ellas son las víctimas de esa violencia masclista, y tal
y como está redactado aquí, no lo parece. “La violència
masclista de les dones grans”, queda confuso.

En cualquier caso, en el punto segundo, es apoyar las
medidas específicas para los colectivos más vulnerables, entre
los que usted considera las monoparentales, de ingresos bajos,
de las mujeres mayores solas, las mujeres con situación
administrativa irregular... Esto me pregunto, exactamente en
qué consiste. Y creo que, en cualquier caso, si hay mujeres con
situación administrativa irregular sería obligación de la
administración el dejar este tema resuelto, el que no existan
personas irregulares administrativamente; pero tampoco sé
exactamente cuál es el concepto que desarrollan, víctimas de
violencia en situación de abuso y explotación sexual, bien.

Y, lógicamente, en el punto tercero, donde pretende que
continuemos desarrollando el plan contra la violencia, pues
estaremos también perfectamente de acuerdo y, si me admite,

bueno, estas dos pequeñas..., ni enmiendas ni nada, pequeñas
correccioncitas, digamos, que deben haberse tragado los
propios duendes de la tipografía, pues, por lo demás nos
mostraremos favorables en todos los puntos. 

Vale, muchas gracias, buenos días.  

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Ara, pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un
temps de cinc minuts. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Ensenyat, le garantizo que el día
que dejen de hacer política partidista con las declaraciones
institucionales, y quieran realmente hacer una declaración
institucional contra el maltrato a la mujer, contarán con VOX
para acordarlo, firmarlo y suscribirlo, mientras sigan
poniéndonos lo que ustedes acostumbran, que es comulgar con
ruedas de molino, pues, lamentablemente, no. No creo que
busquen el consenso, realmente lo que creo es que buscan que
VOX no firme para intentar ponernos en evidencia, pero ya ve
que no lo van a conseguir. 

Con respecto a la PNL, pues mire, lo primero de todo,
ustedes no tienen ninguna credibilidad para traer estas PNL. La
primera “no credibilidad” que tienen es ¿cómo me hablan
ustedes de prostitución y de prostitución infantil cuando
bloquean la investigación del IMAS? Pues el día que dejen de
bloquearla, vendremos, y les creeremos, que a lo mejor algo de
lo que dicen es algo más que postureo y hacer servilletitas de
colores, que es, por lo visto, para lo que se emplean los 4
millones de euros, y que debe ser muy efectivo en la violencia
contra la mujer. El día que vengan aquí a pedir un aumento de
las penas, un incremento de las penas contra los delincuentes
que atentan contra las mujeres, física y sexualmente, la
aplicación de la prisión permanente revisable para aquellos
delitos especialmente graves, en lugar de hacer constantes
reformas en el sentido completamente contrario al
endurecimiento de las penas; el día que vengan ustedes y nos
empiecen a aceptar que hay ciertos colectivos en esta sociedad
que no respetan a la mujer y que merecen campañas
específicas, porque son colectivos específicos, y están en la
mente de todos ustedes, y lo he dicho mil veces y lo volveré a
repetir, como el colectivo islámico; y hasta que ustedes no
quieran ver la realidad y hagan política de avestruz, pues no
van a contar con nosotros para hacer este lavado de cara,
porque estas declaraciones son lavados de cara. La Sra. Durán
lo ha dicho, lo que pasa es que la Sra. Durán les vota a favor,
¿por qué? Porque están en el consenso progre, yo lo entiendo.
Pero, bueno, nosotros no, nosotros no. 

Entonces, el día que ustedes adquieran esa credibilidad para
pensar que realmente ustedes quieren luchar contra la violencia
machista, pues a lo mejor encontrarán el apoyo de VOX.
Mientras ustedes sigan con medidas como el entorpecimiento
de una comisión de investigación sobre las niñas prostituidas en
el IMAS; el día que dejen ustedes de legislar en el parlamento
nacional para rebajar en lugar de incrementar las penas a estos
delincuentes, pues a lo mejor, a lo mejor entonces ese día les
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creeremos. Pero mientras tanto no nos importa estar solos, en
absoluto, porque lo he dicho ya en una ocasión, no es que
estemos solos, es que solo queda VOX para mucha gente que
no quiere seguir participando de este consenso progre.

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Sureda, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Be, vull dir
que des del nostre grup parlamentari tot el suport a qualsevol
dona que hagi patit violència masclista i que des de les
diferents administracions s’han de posar els recursos necessaris
perquè aquesta xacra es pugui acabar o eradicar el més aviat
possible.

Nosaltres estam totalment d’acord amb vostès en aquesta
proposta, en aquesta iniciativa. Les dones és cert que han estat
les més malmeses durant aquesta crisi de la COVID, tant pel
que fa als sectors de serveis com a cases domèstiques, com
ajudes a persones majors.

Sí que és cert que també, amb el tema de la prostitució hi ha
hagut moltes entitats del tercer sector que han fet molta feina
per ajudar aquestes dones que viuen de la prostitució, i que
moltes vegades hi ha màfies o hi ha gent darrere que les
empeny a fer-ho.

S’han ampliat els serveis d’ajuda al confinament. Ja va
venir la consellera i ens va explicar tots els serveis i les accions
que es feien o que s’havien fet perquè hi hagués aquesta atenció
a la violència masclista; crec que es va fer una acció ràpida i
varen poder tenir el suport i l’ajuda, i es va poder actuar en
segons quins casos. Supòs que, malauradament, això també
passa en altres casos i es va denunciar, i això crec que, com ha
dit la Sra. Durán, s’ha de telefonar i s’ha d’incidir molt que
davant qualsevol tipus de violència masclista es denunciï. 

Però també pens que, en termes generals, la proposta que
avui ens duen és una proposta que el Govern ja hauria de tirar
endavant; és a dir, jo en el punt 1, que es permeti garantir una
atenció integral a les dones de violència masclista i als seus fills
i menors, esper que ja es tiri endavant per part del Govern, que
siguin polítiques que ja es duguin a terme.

Pel que fa al punt 2, desenvolupar mesures específiques per
als grups de dones amb major vulnerabilitat econòmica i social,
crec que el Govern també ja hi fa feina, el Govern no necessita
especificar en aquest cas, perquè pens, o vull pensar, que les
ajudes de les quals disposa ja van encaminades a aquest tipus
de dones.

Pel que fa a continuar amb el desenvolupament del Pla
autonòmic contra l’explotació sexual de dones i nines, també
vull pensar que el Govern no s’ha aturat de fer feina en aquest
sentit; hi ha l’IB Dona, a la Conselleria de Presidència s’hi fa

feina, i vull pensar que hi ha els tècnics i els especialistes que
fan feina per seguir desenvolupant aquest pla contra
l’explotació sexual.

I pel que fa al punt 4, que sí que, en tot cas, com vostè
també ha dit, és el més innovador, desenvolupar un pla contra
la violència masclista de les dones grans, en aquest pla vostè,
o en aquest punt, es garanteix una plaça de residència; crec que
s’ha de desenvolupar, i serà una acció més garantir la plaça de
residència, perquè de vegades si tu ja especifiques als punts
només un tema d’una cosa que s’ha d’estudiar, sembla que no
tens en compte la resta o..., crec que hi ha moltes accions que
poden permetre a dones majors o a dones grans..., que després
sí que ho diu, en tot cas, facilitar a les dones de violència
masclista els recursos socials, jurídics i psicològics perquè
tenguin un envelliment digne. Per tant estic totalment d’acord
amb garantir la plaça de residència, però el que vull que quedi
clar és que pens que si s’ha d’estudiar aquest pla, hauria de ser
més obert i no s’hauria de tancar en aquest sentit.

Com dic, nosaltres hi donarem suport, però és cert que aquí
es parla de vulnerabilitat, i hi ha una part de la violència
masclista que és de dones vulnerables, hi ha una part de la gent
gran que és de dones vulnerables, però són molts de temes que
posam damunt la taula en una mateixa proposició, que
nosaltres, en general, com dic, hi estam d’acord, i no volem que
es mal interpretin les paraules que diem.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara té la paraula, pel Grup
Parlamentari Mixt, el Sr. Castells. Sr. Castells, em sent?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Hola, bon dia. Bon dia. Em sent, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Hola? No, però no tenim veu. No tenim veu.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Tinc el so al màxim.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha connexió. Bé, sí que hi ha connexió però no se
sent...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Tinc el micròfon en marxa i al màxim. No puc fer res més.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells, pot parlar?
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Hola?

EL SR. PRESIDENT:

Ja li ho he demanat, però no se sent, eh? Pot dir qualque
cosa, per favor?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Hola, bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

Se sent però molt al fons, eh?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Jo tinc el so al màxim.

EL SR. PRESIDENT:

És que jo sí que sent “hola”, però ho he sentit molt al fons.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Em sent, ara?

EL SR. PRESIDENT:

Pot parlar ara, per favor?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Hola, em sent?

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Idò el que farem serà suspendre la sessió un moment i
telefonem al servei tècnic perquè pugui venir a solucionar el
problema.

Suspenem ara mentre ve el servei tècnic.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

D’acord.

EL SR. PRESIDENT:

De totes maneres em comuniquen que per YouTube sí que
se sent, no és un problema seu, és un problema nostre, per
YouTube sí que se sent.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Castells, davant aquesta situació, ha decidit que, bé,
renunciarà al seu torn de paraula en aquesta PNL. Per tant,
podem continuar, ell votarà perquè..., mentrestant solucionen
els problemes tècnics, perquè després ha d’intervenir i, per tant,
així podem acabar de veure aquest punt i passem... podem
continuar, d’acord?

Per tant, don les gràcies al Sr. Castells i podem continuar,
té la paraula la Sra. Cano per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Vull agrair el suport dels diferents grups que votaran a
favor, agrair també les esmenes in voce baldament pens que a
una PNL s’han de fer, amb temps i forma, com correspon.

Cap inconvenient a incorporar “el col·lectiu de dones amb
discapacitat” al punt 2, amb les esmenes de correcció material,
perquè, efectivament, m’havia menjat una paraula.

I després també... en el cas concret de les dones víctimes de
violència masclista grans, de fer també la correcció que ha
comentat el representant de Ciudadanos.

Lament moltíssim que en un dia com avui el Partit Popular
vulgui fer la seva demagògia habitual. El pressupost per a l’any
que ve és el pressupost més social de la història que ha tengut
aquesta comunitat per ajudar les persones que més ho
necessiten, per ajudar els col·lectius de dones més febles i més
vulnerables. Seran els pressuposts no només més socials, sinó
també més feministes, i vostès, precisament amb el seu vet al
debat de totalitat, varen dir que no. Amb aquests pressuposts no
només es reforcen totes les polítiques socials amb 20 milions
d’euros per a la renda social garantida, on les majors
beneficiaris són dones, o una convocatòria específica d’ajudes
al lloguer de 9 milions d’euros.

A mi també m’agrada, Sra. Durán, parlar de qüestions
concretes i crec que més concret que són els pressuposts de la
comunitat per a l’any que ve, que expressen el compromís
d’aquest govern amb les persones i amb les dones d’aquestes
comunitat, això sí que són propostes concretes. Més d’1 milió
d’euros per a les dones prostituïdes que han estat durant aquests
mesos en la situació de l’estat d’alarma afectades, quan ja viuen
de per si en un habitual estat d’excepció; 7 milions de beques
per a les beques menjador; 5 milions d’euros que tendrà
l’Institut Balear de la Dona per treballar la lluita contra la
violència masclista, a favor de la igualtat, per a la prevenció,
per a la detecció i per a l’actuació. I després totes les mesures
especials que s’han posat de caire laboral amb els ERTO a
nivell estatal, la protecció de les fixes discontinues, i jo crec
que això són qüestions molt concretes.

He dit abans que aquesta PNL la vaig presentar quan érem
en ple desconfinament. Hi ha una altra proposta que és molt
concreta, que és fer un pla específic de violència masclista cap
el col·lectiu de les dones grans, amb una proposta concreta, que
és que es garanteixi el dret a una plaça de residència de tercera
edat, això no hi és, a la Llei d’igualtat, si la miram, això no hi
és. Si parlen amb els consells insulars, alguns estan fan ara els
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protocols, altres no el tenen. Per tant, pensam que la proposta
que han fet els diferents grups que han presentat aquesta PNL,
a més d’instar continuar fent la feina que es fa, efectivament, i
tanta sort que duim molts anys fent feina i s’ha de continuar en
el camí! I això és la feina que tenim els grups que donam suport
al Govern, apuntalar la feina que es fa per part del Govern,
proposar continuar en la línia i si tenim propostes noves, com
de fet aquí hi ha una proposta concreta nova, doncs la
plantejam i la resta de grups es posicionen. Però, efectivament,
el paper dels grups que donen suport al Govern, és diferent dels
grups que són a l’oposició.

Respecte de VOX, yo me alegro mucho del cordón
sanitario que hemos sido capaces de hacerles en un día como
hoy, y puediendo trabajar y leer un manifiesto alternativo.
Ustedes que han decidido hacer del machismo su caladero de
votos y que, además, a ese machismo le hemos de sumar la
xenofobia habitual en esta cámara. Yo creo que hemos de
seguir trabajando por la educación en igualdad, por la
coeducación, formar a los jóvenes y a los niños y niñas en la
igualdad, porque la igualdad sin lugar a dudas es el antídoto
a la violencia de género.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Després m’agradaria que ens
digués exactament com queda redactat el punt 2, els canvis.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, seria afegir abans de “dones amb problemes
psiquiàtrics”, “dones amb discapacitat”.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

LA SRA. CANO I JUAN:

I després, també del punt 2, “dones majors amb
vulnerabilitat econòmica i social” corregir ortogràficament
això.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, bé...

LA SRA. CANO I JUAN:

“Grup de dones amb major vulnerabilitat econòmica i
social”.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Ara té la paraula el Sr. Jiménez, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Hablo desde aquí, desde el escaño. Gracias. Una cosa muy
resumidamente, yo creo que la política que se está haciendo
desde el Govern balear respecto a este problema tan grave com
el que estamos enunciando, contiene bastantes medidas
concretas, tiene planes de acción y tiene un presupuesto
determinado. Creemos que, en este sentido, a lo major las
críticas del Partido Popular, si bien son legítimas, como es
normal, no contemplan estas cuestiones de manera justa, sino
que lo hace desde un posicionamiento que insisto, es legítimo,
pero que nos aleja tal vez de la necesaria unidad en estas
cuestiones.

Hoy es un día muy especial y es un día especial para
recordar todas las dones, todas las mujeres que pierden la vida
o que son maltratadas y es necesario, por tanto, estar lo más
próximo posible.

Todo lo demás, es decir, la imposibilidad de hacer una
declaración nos lleva a esa falta de unidad. Lo que ocurre es
que también demuestra quién está a favor de la lucha contra la
violencia machista y quien se posiciona de lado, o directamente
no se posiciona. Queremos por tanto, reafirmar la importancia
de este día y sobre todo también la importancia de las medidas
que se van tomando y en las que se está trabajando.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Gràcies, president. En vista que la Sra. Cano se n’ha d’anar,
podem passar a votació, si vostè ho considera, és clar.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò passarem a la votació de les esmenes que s’han
plantejat, però li he de preguntar prèviament si hi ha algun grup
que s’oposa a aquestes transaccions. Per tant, passarem a la
votació de la PNL, amb les esmenes plantejades.

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Castells, em sent? D’acord.

Per tant, el resultat de la votació són: 11 vots a favor a la
sala, més un per videoconferència, 12 vots a favor, i 1 vot en
contra.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8775/20, relativa a mesures urgents per a les dones
vulnerables.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 8985/20, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
defensa del periodisme i de la informació territorial de TVE
a les Illes Balears.

Continuam ara, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8985/20, presentada pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, relativa a defensa del periodisme i de
l’informatiu territorial de Televisió Espanyola a les Illes
Balears.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President, diputats i diputades. Aquesta
proposta, aquesta proposició no de llei la vàrem presentar dia
1 de juliol, on hi havia dues qüestions que des del nostre grup
parlamentari ens semblava que era necessari posar-ho de
manifest, és a dir, manifestar-nos o bé a favor o bé en contra. 

I era respecte d’una qüestió molt concreta que és
l’Informatiu Territorial de Televisió Espanyola a les Illes
Balears, evidentment dins tot un conjunt de suport al
periodisme de proximitat. I deia que això es fa en base a dos
fets: és a dir, per una part, l’anunci de l’Estat espanyol d’una
subvenció de 15 milions d’euros per compensar els serveis
audiovisuals de TDT, que, a la pràctica, han anat a recaure a
dues grans macro empreses audiovisuals, Mediaset i a
Atresmedia. I evidentment això des del nostre grup
parlamentari consideram que no hauria de ser d’aquesta
manera, o almanco no únicament d’aquesta manera. Entenem
que la crisi sanitària originada per la COVID-19, amb la
posterior crisi econòmica, és devastadora i ho és a tots quants
mitjans hi ha.

Ahir mateix, coneixíem l’acomiadament de tot un seguit de
gent d’un mitjà de comunicació escrit aquí a Mallorca i,
concretament, d’una persona que tots coneixem, que és la Sra.
Victoria Eza i que durant molts d’anys ha fet el seguiment
polític i, per tant, tots i cada un de nosaltres hem tengut
possibilitat de conèixer-la de qualque manera i de parlar amb
ella. I crec que des d’aquí li hem d’enviar una abraçada ben
forta.

Per tant, ho fem dins aquest context, on se subvencionen els
grans mitjans de comunicació, però evidentment els mitjans
locals queden en certa manera desatesos, i també és ben cert
que des de diferents propostes que han duit diferents grups
polítics aquí sí que puc constatar moltes vegades la importància
d’aquests mitjans de comunicació, tant audiovisuals com també
escrits.

I molt especialment de l’Informatiu de Televisió Espanyola
a les Illes Balears, on vull dir que la proposta era de dia 1 de
juliol, on hi havia damunt la taula una proposta de reducció
precisament dels temps dels informatius que hi havia en aquell
moment o que es produïen en aquells moments, amb una
proposta que passava l’informatiu de les 14.00 hores de 25 a 5
minuts i, el de les 16.00, de 12 a 20 minuts, és a dir, una

retallada important, que, al final, aquesta retallada no s’ha
produït; és a dir que a dia d’avui aquella retallada, i supòs que
deu ser per la pressió social que hi va haver en aquell mateix
moment, això no es va dur a terme i no s’ha produït.

Tot i això, l’informatiu territorial de Televisió Espanyola
marxa amb tota una sèrie de recursos que són precaris, ja fins
i tot de personal; és a dir, Radiotelevisió Espanyola compta
amb més de 6.500 treballadors, dels quals 1.300 treballadors
s’ubiquen a centres de treball de les comunitats autònomes, i a
Balears parlam de 54 empleats.

Parlam també que l’Ens Públic de Radiotelevisió Espanyola
du prop de quinze anys, quinze anys, sense convocar
oposicions, i les darreres varen ser l’any 2007, amb una
plantilla envellida, el que de fet suposa que durant els quatre
anys es jubilaran més de 1.000 treballadors a Radiotelevisió
Espanyola. Per tant no garanteix de moment la reposició
d’aquestes places.

Lògicament aquesta qüestió subjau i determina una possible
retallada, evidentment, dels informatius territorials que es pugui
produir en un futur. Tenint en compte la nostra realitat insular
veiem que la resta d’illes encara es troben en més precari del
que hi puguin estar aquí, a Mallorca, ja que sí existeix un
càmera però no existeix un redactor, per exemple, a la resta de
les Illes.

Per tot això, i tenint en compte el context que vivim, ens
semblava evidentment oportú fer aquesta proposta amb tota una
sèrie de punts on sobretot, i en el primer, reconeixem aquesta
feina que ha fet l’Informatiu Territorial de Televisió Espanyola
durant més de quaranta anys; imaginau que abans que hi hagués
IB3 només hi havia aquest informatiu audiovisual, amb la qual
cosa això evidentment suposa d’entrada un arxiu audiovisual
valuosíssim per conèixer la història recent d’aquesta comunitat
autònoma, almanco la democràtica. I tota una sèrie de punts
també que van orientats a reforçar aquest paper important que
ha de tenir aquest informatiu, i en paraules dels mateixos
estatuts de la mateixa Radiotelevisió Espanyola, de promoure
la cohesió territorial, la pluralitat i la diversitat lingüística.

És per això que esperam el suport de la majoria de grups
d’aquesta cambra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al 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:

Gràcies, president, bon dia, senyores i senyors diputats. Sr.
Castells, desitjo que es trobi bé, o que ens pugui seguir des
d’on sigui.

Vull començar la meva intervenció mostrant el suport i la
solidaritat del Partit Popular a tots aquells treballadors dels
mitjans de comunicació pels moments tan delicats que pateixen.
A més, volem deixar constància en aquesta seu parlamentària
d’aquesta difícil situació per la qual passa el sector: de la
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desaparició de l’edició escrita a Balears d’El Mundo, els
acomiadaments, les reduccions de jornades, els ERTO aplicats
a diversos mitjans de comunicació, tant a Mallorca com a
Menorca, Eivissa i Formentera; la disminució dràstica de la
publicitat en aquests mitjans escrits; l’aparició de nous canals
digitals en el seu àmbit competitiu, són una bona mostra de la
convulsió a la qual estan sotmesos els professionals del sector,
professionals que fan un excel·lent treball informatiu, i molt
especialment durant l’estat d’alarma i confinament, amb un
gran esforç personal per garantir el dret fonamental dels
ciutadans a rebre informació veraç. Vagi per a tots ells el suport
incondicional del Partit Popular.

I en el cas concret dels treballadors de l’Ens de
Radiotelevisió Espanyola a Balears el Partit Popular agraeix,
reconeix i valora la tasca desenvolupada durant aquests
quaranta últims anys, i el seu paper clau en la societat balear,
promovent la cohesió territorial amb pluralitat i posant en valor
la diversitat lingüística i cultural de les Illes Balears. 

Per aquests motius exposats donarem suport a la iniciativa
objecte de debat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Ara té la paraula, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos, el Sr. Jiménez, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, presidente. Votaremos a favor de esta iniciativa, ya
que consideramos que los puntos que se presentan tienen
sentido y compartimos su fondo. 

A pesar de que el título de la iniciativa y la exposición de
motivos, además de Radiotelevisión Española, hablan de la
defensa del periodismo y de la importancia de los medios
locales, la mayoría de los puntos que se presentan hacen
mención expresa a Radiotelevisión Española. Compartimos el
valor de disponer de un informativo balear en la televisión
pública, y sobre todo porque durante esos cuarenta años de
trayectoria han dotado de información de proximidad a miles
de ciudadanos de las Islas, además de contribuir durante años
al fomento de la lengua catalana, ya que su emisión se realiza
en esta lengua.

Detrás de la gran labor de información y divulgación se
encuentra el equipo de personas que hacen posible su emisión,
y, por supuesto, que desde nuestro grupo damos total apoyo a
estos trabajadores. Es más, también compartimos la necesidad
de dotar a las islas de Menorca e Ibiza del personal necesario
para llevar a cabo una labor más completa de comunicación de
lo que sucede en nuestras islas, sabiendo que actualmente falta
personal para ello.

En cuanto al punto de mantener el informativo territorial,
que entendemos que es el punto que dio razón de ser a esta
iniciativa, también votaremos a favor del mismo. Durante
muchos años son muchas las familias que tienen la costumbre
de ver los informativos territoriales, aunque si bien se ha
detectado una competencia de la audiencia con respecto a IB3,

consideramos que los informativos, que al final es la
retransmisión de lo que ocurre en nuestro entorno más cercano,
no deberían disminuirse, ya que entendemos que es
fundamental el acceso a la información por parte de la
ciudadanía, y por ello las televisiones públicas deben velar para
que así suceda esto.

Por otra parte, el punto 5 habla del papel clave y estratégico
de los medios de comunicación local, como agentes sociales
imprescindibles en una democracia consolidada. Queremos
recordar que a principios de mes ya debatimos y aprobamos
una iniciativa similar a este tema, relativa a la defensa del tejido
de la prensa local, y para ello instamos al Gobierno a contratar
publicidad institucional dedicando una atención preferente a la
prensa local. De este modo también votaremos a favor de este
punto 5, porque ya defendimos el papel necesario y destacado
dentro de los pueblos que tiene la prensa local, ya que, como
recogen en la redacción de su punto contribuyen a la riqueza y
la pluralidad informativa.

Finalmente, con respecto al punto 6, aunque ustedes mismos
en su exposición de motivos han redactado que es de
competencia local y autonómica establecer ayudas a los medios
locales, no vemos ningún inconveniente en que también se
establezcan desde el Gobierno del Estado, ya que vemos muy
positivo que se involucren en la protección, difusión y
mantenimiento de todo el tejido de la prensa local, no solo de
nuestra comunidad, sino también del resto del Estado.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Ara té la paraula el Grup
Parlamentari Ciudadanos per un temps de cinc minuts. Els
comunico que en acabar aquesta intervenció aturarem per
incorporar-nos a l’acte i tot d’una que s’acabi el minut de
silenci reprendrem la sessió, mentrestant a veure si el Sr.
Castells ja té la connexió necessària.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Trataré pues de ser breve, Sr. Presidente. Sr. Ensenyat, nos
sorprende la confesión que realizan ustedes en esta exposición
de motivos, en este “creemos que”, su “creemos que” es muy
sorprendente, las ayudas a los medios no han de ir a mejorar ni
a incrementar la calidad ni la difusión de los medios ni a
conseguir mayor audiencia, sino que deben ir a preservar
puestos de trabajo, esencialmente periodistas, dice usted.

Claro, nos basanos en el principio que quien se atreva a
hablar algo del periodismo que tire la primera piedra,
lógicamente es un esfuerzo digamos que nos cuesta.

Estos periodistas, entonces añade usted que... o sea, que
esta primera misión es preservar el trabajo de estos periodistas,
que dice usted que deben servir además para combatir la
desinformación y las fake news.

¿Qué es exactamente la desinformación, Sr. Ensenyat?
¿Comparte usted el concepto de desinformación, usted cree que
estrictamente lo comparte conmigo? ¿Lo comparte acaso con
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mi retaguardia? ¿Lo comparte con el Sr. Rodríguez? Yo creo
que no, no es posible que compartamos qué es
sobreinformación, qué es más información de la necesaria, qué
es menos información de la necesaria, no es posible que lo
compartamos usted y yo, no pensamos lo mismo, no tenemos
la misma visión.

Y esto... ¿son estos periodistas que deben ser
subvencionados quienes han de determinar qué es o no es
desinformación? Sería mejor que lo hiciera alguien más
estrictamente neutral que alguien que está cobrando por
hacerlo, porque si no caemos en el peligro de encontrarnos con
que las fake news las determine Winston H, que recordará usted
que en 1984 trabaja en el Ministerio de la Verdad con el fin de
rehacer los Times antiguos para que, cuando han cambiado los
conceptos, no quede como información como que en el
periódico se había dicho otra cosa, sino que van cambiando
continuamente (...) contra (...) y no contra Eurasia y van
cambiándolo, en fin, un mundo bastante siniestro, el del mundo
donde se acusa de desinformación y de fake news.

La libertad de expresión es... ¿recuerdan ustedes lo que era
la libertad de expresión? Es que cada uno diga lo que le
parezca. El derecho a creérselo o no es absolutamente libre
también, pero cada cual debe hablar de lo que quiera. Si nos
ponemos a determinar y a determinar oficialmente, y por medio
de subvenciones, qué es la verdad o qué no es la verdad
estamos perdidos como sociedad democrática. Probablemente
habremos ganado muchos pasos en otro tipo de sociedades,
pero no en sociedad democrática.

Entonces, usted, además, claro, pretende que lo territorial
y lo lingüístico, lógicamente, ¿eh?, quiero decir, no le estoy
afeando, quiero decir..., sino que le estoy reconociendo como
sus criterios o intentando entender su forma de pensar, que ya
digo que a mi me resulta particularmente extraña, porque yo
vivo en otro mundo de ideas. Pero..., bien, entonces usted el
apoyo en lo territorial y en lo lingüístico, es decir que quien no
tenga un concepto tan claro de lo territorial y lo lingüístico no
sé si respondería a estos cánones a través de los cuales se
accedería a estas subvenciones. Recuerdo, ¿no había una marca
de gramófonos que se promocionaba con un slogan que decía
“La voz de su amo”? Era como Edison y su perrito,
especialmente bonita, el anuncio, la cosa, no sé si (...) referente.

En cualquier caso creo que toda esta confesión que nos hace
usted de lo que ustedes piensan era innecesaria, porque sus
puntos son muy "apoyables", en general, quiero decir, más bien
nos va a encontrar favorables en cuanto al apoyo a la prensa, en
cuanto a sus cuatro primeros puntos, aunque nos abstendremos
en los dos últimos.

En el penúltimo, en el 5, porque nos da miedo cuando usted
quiere mantener la riqueza y la pluralidad informativa, ¿qué
entiende exactamente por riqueza y pluralidad informativa? No
estamos convencidos de que estemos entendiendo exactamente
lo mismo por esos términos, aunque ellos de por sí, en
abstracto, en el mundo de las ideas suenen hermosos.

Y en el punto de los medios, de las líneas de ayudas y que
sean finalistas y tal, creo que me he explicado suficientemente

para plantearme por qué tenemos, nos sugiere cierta
desconfianza.

Por lo demás, ya le digo, en los cuatro primeros puntos
estaremos a favor y espero haber sido inteligible en mi
disertación.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Méndez. Aturem aquí ara la sessió i la
reprendem tot d’una que s’acabi el minut de silenci, d’acord?

Sr. Castells, ens ha sentit?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, els he sentit. Em senten vostès?

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells, ara se l’escolta? Sí.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, perfecte, molt bé. Benvingut de nou...

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, continuam la sessió. I per tant, correspondria la paraula
al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula el Sr.
Rodríguez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente, muy brevemente. Lo haré desde el
escaño, porque creo que el Sr. Méndez ha dicho prácticamente
todo lo que yo quería decir, con una única diferencia, que es
que va a votar a favor, pero en todo lo demás suscribo punto
por punto todos y cada uno de sus argumentos, que creo yo que
son para votar más bien en contra y no a favor de esta
proposición. Porque, claro, si usted me habla de mantener la
riqueza y pluralidad informativa que se ve amenazada,
¿amenazada por quién? Amenazada tal vez por Radiotelevisión
Española y la política que está desarrollando la Sra. Rosa María
Mateo al frente, yo creo que es quien más amenaza la
pluralidad informativa.

En definitiva, luego además creo que existe una mezcla
entre la defensa del Centro Territorial de Baleares, que
podríamos más o menos compartir, porque tal vez lo que haría
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falta sería reforzar el Centro de Baleares y poder cerrar IB3.
Pero es que aquí lo queremos mantener todo, que no falte de
nada, ¡viva la fiesta!

Mezclamos televisiones públicas con televisiones privadas,
una exposición de motivos que nos habla, pues eso, de nuevo
del ministerio de la verdad, que ustedes están empeñados en
traernos. Hay algún punto que sí podíamos estar de acuerdo,
pero en definitiva, por la redacción, la exposición de motivos
y el fin último que ustedes realmente buscan con esta PNL,
nosotros votaremos en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula la Sra.
Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Molt
breument, nosaltres pensam que el sector ja passava un mal
moment abans de la crisi en molts de tipus de premsa, premsa
escrita, jo crec que s’ha debatut en aquest Parlament en altres
ocasions. Creiem que amb la crisi ha empitjorat i subscrivim les
paraules que s’han dit per part del Sr. Ensenyat i de la majoria
de la resta de portaveus.

Aquest temps que l’Informatiu Balear dóna a la nostra
comunitat per part de Televisió Espanyola, crec que és bàsic i
no només minvar-lo, sinó en ocasions pensam i tot que s’hauria
d’incrementar. 

I com que s’ha focalitzat sobretot en aquests punts,
nosaltres pensam que s’ha de mantenir, com diu la proposta,
aquesta riquesa i aquesta pluralitat que des dels serveis
informatius, des de la premsa tant televisiva com també premsa
escrita. I donarem suport a aquesta iniciativa.

Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara sí té la paraula el Sr.
Castells. Sr. Castells té la paraula.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que el nostre grup
comparteix tots i cada un dels punts d’aquesta proposició no de
llei i, per tant, com que estic i sintonitzo totalment amb la
presentació que ha fet el Sr. Ensenyat, em limitaré a comentar
alguns dels comentaris crítics que s’han fet, i bàsicament el que
els ha exposat de forma més clara diria que ha estat el Sr.
Méndez.

Jo crec Sr. Méndez, i és una cosa que la vull ressaltar,
perquè no és propi normalment dels seus arguments, que
sempre són molt sòlids i molt solvents; però quan vostè, per
exemple, ha intentat escarnir la presentació del Sr. Ensenyat,
dient que l’objectiu era preservar els llocs de feina i no que el
mitjà sigui de qualitat, home!, és que, és clar, vostè passa per

alt que sense professionals no es poden fer mitjans de qualitat.
I fins i tot diria que és l’element clau, és l’element diferencial,
si a gairebé en qualsevol empresa el factor humà és l’element
diferencial de qualitat, en els mitjans informatius encara més,
no?

Per tant, jo aquest punt 3 de la proposició no de llei de MÉS
per Mallorca l’entenc en aquests termes i, per tant, no em
sembla que el que es pugui dir és que el que pretén el grup
proposant en aquest sentit, és simplement mantenir els llocs de
treball, amb independència de la qualitat del mitjà. És a dir, els
llocs de treball són condició indispensable perquè hi hagi
qualitat en aquest mitjà.

I després també m’han sobtat molt les seves reserves
respecte del terme de la pluralitat, del pluralisme. Vostè ha
invocat com a concepte molt clar i transparent el de la llibertat
d’expressió, i jo estic d’acord amb vostè, i el pluralisme, la
pluralitat, que es pot predicar a tots els nivells de la societat,
deriva d’un valor superior de l’ordenament jurídic del nostre
país, que és el pluralisme polític. El pluralisme polític està en
peu d’igualtat amb la llibertat i la justícia com a valors
superiors del nostre ordenament jurídic, la qual cosa vol dir
com a valor superior de la forma que tenim d’organitzar-nos. I
pluralisme simplement vol dir que els poders públics han de
garantir que totes les veus, aquesta llibertat d’expressió que
vostè invoca, es pugui fer sentir i tinguin el seu espai. I això
sabem que en la dinàmica purament empresarial, pot portar a
l’anul·lació d’aquest pluralisme polític. 

És a dir, igual que la llibertat de mercat desfermada, sense
cap mena de límit per part de l’estat, porta a la màxima
desigualtat, això també passa en el mercat audiovisual o en el
mercat de la comunicació. I la prova la tenim que si vostè mira
en mans de qui es troben els canals privats de televisió a
Espanya, resulta que fins i tot l’únic canal que se suposa que és
d’esquerres, també es troba en mans d’un grup que és propietari
d’un canal de dretes, diguem, i un grup on precisament la
direcció que segueix, doncs precisament més aviat s’escora cap
a la dreta.

Per tant, simplement pluralisme vol dir que els poders
públics vetllin perquè totes les veus i totes les sensibilitats
puguin tenir el seu espai i el seu lloc d’expressió.

Per tant, a mi em sembla, no puc entendre la reserva cap
aquest terme i menys encara el de la riquesa i pluralitat
informativa; riquesa fonamental que les veus de les illes, les
veus de les comunitats autònomes siguin presents en els mitjans
estatals, perquè sinó només tindríem mitjans estatals. És a dir,
si no hi hagués suport als mitjans autonòmics, mitjans insulars
i mitjans locals, l’única creació de comunitat -perquè no hem
d’oblidar que comunicació deriva de comunitat-, l’única
creació de comunitat serien els canals estatals. Si no hi
haguessin desconnexions autonòmiques, si no hi haguessin
televisions autonòmiques, si no hi haguessin dintre de tots
aquests mitjans desconnexions insulars i no hi hagués una
premsa local, simplement la nostra comunitat, a nivell local i a
nivell insular, desapareixeria. Aquest és el paper
importantíssim dels mitjans de comunicació: que creen
comunitat.
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I, per tant, jo li interpreto aquest punt cinquè -que vostè ha
expressat reserves- en aquesta línia, la riquesa i la pluralitat
informativa. S’ha d’informar dels esdeveniments globals i dels
esdeveniments estatals però també hi ha d’haver uns mitjans
que s’ocupin d’informar sobre els fenòmens locals perquè, sinó,
aquesta comunitat local queda desdibuixada i se’n fa (...)

Per tant, he volgut diguem defensar la Proposició no de llei
rebatent els arguments que s’han esgrimit en contra però també
com a manera, evidentment, de justificar el meu vot afirmatiu
en tots els punts.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Castells. I ara té la paraula, pel Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Fernández, per un temps de cinc
minuts. 

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO: 

Gràcies, president. Bé, jo seré breu en la meva intervenció
perquè, com ha expressat ara mateix el Sr. Castells, crec que el
Sr. Ensenyat ha exposat amb molta claredat els motius
d’aquesta proposició no de llei i, a més a més, el nostre grup
parlamentari està prou d’acord amb algunes de les
manifestacions que m’han precedit en l’ús de la meva paraula. 

Així, la seva PNL tracta de dos temes, que crec que estan
molt ben diferenciats: per una banda, les ajudes econòmiques
als mitjans de comunicació generals i, en particular, als
audiovisuals; i per altra banda, i sobretot, respecte de la
situació de l’Informatiu Territorial de Televisió Espanyola a les
Illes Balears. I és aquí on em centraré. 

Efectivament, al mes de juny, la direcció de l’ens públic va
anunciar que era la seva intenció reduir, a partir del mes de
setembre, aquest temps de l’informatiu territorial en gairebé
més de deu minuts. I ja li manifestam que nosaltres estam
frontalment en contra d’aquesta mesura. I, per una raó, i és una
raó molt semblant a la que empram per defensar IB3, encara
que al Sr. Rodríguez no li agradi, i hem tengut molts debats
respecte d’això, i és que acompleix una tasca essencial,
essencial de servei públic, perquè és una eina de qualitat de
garantia democràtica: contribueix a un major abast informatiu;
contribueix a una cobertura plural i de qualitat, y de calidad,
Sr. Méndez, también quiere decir que huyamos de la
desinformación, de los bulos, y lo contrario a esto es transmitir
una información que sea contrastada y veraz, y yo diría que en
este punto podemos llegar a entendernos todos, ¿no?;
contribueix també a una informació de proximitat per a la
ciutadania d’aquesta terra que, si no fos per la tasca de
l’Informatiu Balear o d’IB3, parlant clar, no ens assabentaríem
del que passa a la nostra terra, almenys a través d’aquests
mitjans de comunicació. Perquè, si anem a la televisió i posam
qualsevol cadena nacional, podem estar al dia de les sortides de
to de la Sra. Díaz Ayuso, o de les declaracions del batle de
Madrid però, evidentment, no sabríem què és el que passa en
el dia a dia de la nostra terra, fins i tot, dels fets més rellevants. 

I, evidentment, també contribueix a la cohesió territorial i
social de la nostra terra, al foment de la llengua pròpia i a la
defensa i al coneixement de la nostra història i de la nostra
cultura. I, evidentment, durant la crisi de la pandèmia s’ha
posat de relleu la importància d’uns mitjans de comunicació
forts per tal de garantir un canal d’informació constant en
moments tan difícils i d’angoixa com els que vivim.

Ara bé, afortunadament, finalment no s’ha produït aquesta
retallada, en el mes de setembre, actualment continuam amb els
quaranta minuts de durada de l’Informatiu Balear, i celebram
que sigui d’aquesta manera.

Discrepam d’algunes reflexions de l’exposició de motius,
ara bé, estam totalment d’acord amb els punts de resolució que,
en definitiva, van encaminats a garantir precisament unes
condicions mínimes d’aquest servei d’informació. Per tant,
donarem suport a la seva PNL, creiem necessari que el
Parlament, com a representant de la sobirania popular
d’aquesta comunitat autònoma, manifesti el seu suport a la
feina dels mitjans públics i que reivindiqui -en definitiva-
també l’espai tan necessari que ha de continuar tenint
l’informatiu territorial, així com la cobertura, evidentment, de
llocs de feina necessaris per fer possible un servei públic de
qualitat i que respecti també el nostre fet insular. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara té la paraula per contradiccions el grup
proposant, Sr. Ensenyat, té cinc minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Moltes gràcies, Sr. President. Agraesc moltíssim totes les
reflexions que s’han fet, és un tema apassionant i haver-ho de
sintetitzar en cinc minuts, la veritat és que sempre hi ha el perill
de deixar moltes qüestions a l’aire, d’un tema que evidentment
és complex. 

Quan plantejam aquesta proposta no de llei ho fem davant
d’una amenaça d’un servei que tenim els ciutadans d’aquestes
illes, que veiem que pot perillar la seva continuïtat, d’acord? I
ho fem a dins un context de crisi econòmica, de crisi social i
també d’una aposta, per part de l’estat, d’una subvenció que es
dona a determinats mitjans de comunicació.

El rerafons d’aquesta qüestió i, especialment, i em dirigesc
al Sr. Méndez que tal vegada ha estat el que -tot i que agraesc
el vot favorable a determinades qüestions-, vostè entendrà la
importància dels mitjans de comunicació públics, que siguin
públics. I ho dic perquè, és clar, vostè és d’un partit que és
liberal, jo això ho entenc, que és partidari de liberalitzar-ho tot,
però jo no sé si també els mitjans de comunicació.

Tenir mitjans de comunicació, tots privatitzats, és a dir, que
no hi hagués una garantia d’aquesta pluralitat seria el pitjor que
podria passar a una democràcia. Entre d’altres coses perquè qui
té la informació té el poder, i això ja no ho diem ara, això ja és
més vell que es pastar! I si un analitza determinats moviments
que hi ha hagut, quan hi ha una dictadura a un país, el primer
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que fa és controlar els mitjans de comunicació... Parlam d’això;
és a dir, d’un mitjà de comunicació que ha de ser garantista,
precisament, d’una pluralitat, i també d’una proximitat.

Que, en aquest cas, la llengua vehicular és la pròpia de les
Illes Balears? Sí! Però a mi m’agradaria que entenguessin, i
sobretot el Sr. Rodríguez, que això no és per fotre ningú. I jo
crec que tal vegada, no ho sé, per ventura hauríem de fer un
exercici mental de reflexionar i dir-ho cada dia cent vegades,
escolta, és que si a Galícia parlen gallec, allà a Euskadi parlen
basc, aquí parlam català, a Catalunya també, no és per fotre
ningú, no ho és, és que jo crec que moltes vegades s’ho pensen. 

Perquè alguns grups han vist “llengua catalana”, fora! En
contra, hi votam en contra. No, no parlam d’això. Evidentment
després, cadascú, que miri el que vulgui, no en faltaria d’altra!,
i cadascú és totalment lliure de veure els informatius o de veure
la televisió que li doni la realíssima gana, per suposat, i hi ha
mitjans privats que tenen més tendència a la dreta, n’hi ha que
tenen més tendència a l’esquerra, n’hi ha amb més tendència a
altres qüestions, escolti, no. Precisament parlam que a una terra
on falten mitjans, precisament de proximitat, és vera que tenim
el canal autonòmic, però també és vera que tenim un mitjà a
nivell estatal amb una producció territorial, que té una
trajectòria importantíssima i que ha fet una feina de cohesió
molt important dins aquesta terra.

Jo sé que vostè, per exemple, com jo mateix, hi ha qüestions
històriques que l’apassionen; vostè s’imagina que l’arxiu
audiovisual dels darrers quaranta anys -que, per cert es fa una
tasca de digitalització per part (...)- vostè s’imagina això el que
suposa per als futurs historiadors que ens vulguin estudiar? Tot
el que ha passat els darrers quaranta anys, en què, a més, hi ha
imatges gràfiques i que, així deçà no hi serien?

Per tant, parlam d’això, no parlam de res més. I evidentment
la llengua vehicular ha de ser la nostra, ha de ser la nostra, que,
precisament, i ho he dit a l’exposició de motius, perquè és un
dels objectius principals que té aquesta desconnexió territorial,
el de fer front i fer referència a aquesta pluralitat lingüística,
que ens ha d’enriquir i no ens ha de dividir, és a dir, ens ha
d’enriquir perquè al cap i a la fi una llengua és una riquesa
però, sobretot, és un mitjà de comunicació perquè dues
persones s’entenguin, i, per tant, també l’ha de posar en valor,
però no perquè sigui millor o perquè sigui pitjor, senzillament
perquè és la nostra. Perquè és la nostra.

Repetesc, no és que vulguem fotre ningú, no, és que mirin,
aquí fa 800 anys que parlam això, i en diguin com els doni la
gana, m’és ben igual, i en aquest sentit hem de reconèixer que
els informatius territorials de Televisió Espanyola han fet una
feina extraordinària, i que a dia d’avui es troben en precari, hi
ha unes amenaces, hi ha hagut una proposta damunt la taula de
retallar aquestes emissions quant a temps, en contraposició a
altres comunitats autònomes, on sí s’ha ampliat i on fan
efectivament aquesta feina d’informació de proximitat.

Per tant, abans ho ha dit el company del Grup Parlamentari
Socialista, es tracta que el Parlament, aquesta cambra de
representació, es manifesti davant una qüestió on nosaltres
consideram que no es té en compte, a més dins aquest context
estatal, que sempre som el darrer mot del credo, i crec que la

gent no és conscient de la realitat, almanco des de la capital o
des d’una visió molt centralitzada, no es té en compte...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ensenyat, hauria d’acabar, per favor.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... la visió des de la perifèria i precisament la riquesa que això
suposa i a la qual volem donar suport.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Ara passam a la votació. He
entès que demanaven votació separada. Per tant, fem votació
separada. Votarem, pel que he entès, els punts 1, 2, 3 i 4, i
després els punts 5 i 6. Els sembla bé? 

Per tant passem a la votació dels punts 1, 2, 3 i 4 de la
Proposició no de llei RGE núm. 8985/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Passam... Passam a la votació dels punts 5 i 6.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, el resultat de la votació és, per als punts 1, 2, 3 i 4:
1 vots a favor presents, més 1 per videoconferència, serien 12
vots a favor, i 1 en contra.

I per als punts 5 i 6: serien 10 vots a favor a la sala, més 1
per videoconferència, serien 11 vots a favor, més 1 en contra i
1 abstenció.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8985/20, relativa a la defensa del periodisme i de
l’Informatiu Territorial de Televisió Espanyola a les Illes
Balears.

3) Proposició no de llei RGE núm. 9159/20, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a reacció als
escàndols que esquitxen la Corona d’Espanya.

Finalment passem al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 9159/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa
als escàndols que esquitxen la Corona espanyola.

Per a la seva defensa té la paraula el Grup Parlamentari
Mixt, per un temps de cinc minuts. Sr. Castells...
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Con permiso, Sr. Presidente. VOX abandona esta comisión
porque no reconocemos legitimidad de esta cámara para
censurar al jefe del Estado.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, té la paraula, pel Grup Parlamentari Mixt, el Sr.
Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. L’origen d’aquesta proposició
no de llei neix d’una indignació, d’una indignació que sorgeix
el dia 16 de març de 2020, quan en plena pandèmia, havent
estat declarat l’estat d’alarma, el cap de l’Estat comunica a
l’opinió pública que ha decidit retirar l’assignació econòmica
al rei emèrit, el seu pare, i que, a més a més, tot i que
convenientment diluït i amagat pels mitjans de comunicació,
reconeix que tenia coneixement de les irregularitats que duen
lloc a retirar-li la seva assignació des d’un any abans,
concretament des del 12 d’abril de 2019.

És a dir, el cap de l’Estat, en un acte que podem anomenar
tranquil·lament de traïció, traïció als ciutadans, aprofita el
moment de màxima opacitat informativa, perquè evidentment
la pandèmia ho ocupa tot, la declaració de l’estat d’alarma a
causa d’una pandèmia, una situació absolutament inèdita en els
quaranta anys de democràcia, aprofita per comunicar uns fets,
evidentment que deixen en molt mal lloc tant el seu pare com
la Corona, aprofita per comunicar aquests fets en aquesta
situació.

Bé, evidentment, per tant això, d’una banda, genera
indignació en el grup polític que jo represento, perquè és una
gota més, un got que s’ha anat vessant de tota una sèrie
d’irregularitats de les quals ha estat protagonista el rei emèrit,
gràcies a la protecció de què disposa o de què ha disposat, pel
fet de ser cap de l’Estat i pel fet de trobar-se protegit pel règim
constitucional per ser cap de l’Estat. I a l’exposició de motius
de la proposició no de llei doncs d’alguna manera en fem un
relat, no cal ara que el repeteixi, però el que sí que és rellevant
és que el relat no s’acaba el mes de juny, quan nosaltres vam
enregistrar aquesta proposició no de llei, sinó que, després, a
més a més, n’han aparegut més. 

Per tant, nosaltres creiem, evidentment, des de moltes
tribunes i des de molts indrets s’han aixecat veus que han
criticat això, i nosaltres creiem que el Parlament de les Illes
Balears també havia de manifestar-se sobre aquests fets,
aquests fets que, la veritat no he sentit gairebé quins eren els
motius que ha esgrimit el Sr. Rodríguez per marxar, però
evidentment, com a representants del ciutadans, tenim dret a
ser-ne portaveus, i fer arribar allà on calgui la nostra queixa, en
nom dels ciutadans que representem; però és que, a més a més,
a les Illes Balears encara més, encara més, perquè, a més a més,
pagam de la nostra butxaca gran part de les despeses que
suposen les vacances de la família reial a les nostres illes,
concretament a Mallorca. I, a més a més, hi ha hagut -i en
posem una exemple a l’exposició de motius- moviments
preocupants sobre les liberalitats que ha tingut una part de

l’empresariat de les Illes respecte de la família reial, i com de
tots aquests episodis les engrunes han anat a parar a la societat
balear en forma de donatius d’una fundació, que bàsicament es
va dedicar a fer regals de preus estratosfèrics, perquè és la
paraula que hem d’utilitzar, a la família reial.

Per tot això, nosaltres vam considerar que era convenient
posar o sotmetre al Parlament tota una sèrie de propostes que
creiem que, com a ciutadans de les Illes Balears, hem d’instar.

El primer punt insta crear una comissió d’investigació sobre
els diferents casos que esquitxen el rei emèrit. Això
evidentment ja s’ha discutit al Congrés, ja sabem el resultat,
però creiem que el Parlament també..., és a dir, si ho considera
convenient, evidentment, la majoria de la cambra, doncs també
ha de fer el seu vot a favor que es creï aquesta comissió
d’investigació.

En segon lloc, instar emprendre canvis normatius per posar
fi a la inviolabilitat de la figura del rei, almenys en tot allò que
sigui relatiu a les activitats alienes a la funció constitucional;
fixin-se que restringim, és a dir, no estem..., tot i que
evidentment el nostre partit és d’ideari republicà, no posem en
dubte concretament en aquesta proposició no de llei la forma
d’estat, sinó que diem que, home, s’ha vist, s’ha detectat, que
hi ha una disfunció en la inviolabilitat de la figura del cap de
l’Estat, que és que això ell ho pot aprofitar per cometre delictes
i quedar-ne immune. Per tant, és obvi, creiem que seria lògic
que es suportés aquesta modificació constitucional.

Després també, si vostès volen de caire més ideològic,
nosaltres considerem que la ciutadania espanyola no ha tingut
possibilitat d’expressar-se sobre la seva preferència respecte de
la forma de govern, si monarquia o república. Per tant,
nosaltres creiem que seria bo poder fer aquesta consulta, i no
ens ha de fer por en un sistema democràtic consultar els
ciutadans perquè puguin lliurement expressar la seva opinió.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Castells...

EL SR. CASTELL I BARÓ:

En la mateixa línia, però si vostès volen a un nivell més
bàsic, creiem que s’hauria de poder demanar l’opinió als
ciutadans sobre les seves preferències respecte de la forma
d’estat, si monarquia o república, i, per tant, instem al Centre
d’Investigacions Sociològiques perquè també inclogui aquesta
pregunta a les seves consultes.

I per acabar, i per acabar com hem començat, creiem que
cal censurar, per una qüestió de decència democràtica,
l’actuació del rei Felip de fer públic l’anunci de la renúncia a
l’herència que va rebre del seu pare precisament durant la
situació d’estat d’alarma.

I això és tot. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca s’ha presentat l’esmena RGE núm. 16337/20 i per
a la seva defensa té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Amb la proposta que va
presentar el Grup Parlamentari Mixt i, en concret, MÉS per
Menorca, evidentment hi estam totalment d’acord. És vera que
fa tot un seguit de mesos que es va presentar i encara no sabíem
que a la proposta de pressuposts generals de l’Estat d’enguany,
hi havia un increment precisament de l’aportació a la Casa del
Rei. La qual cosa és com una incoherència, perquè, si d’una
part, es retira al rei emèrit la seva assignació, en tot cas aquesta
hauria d’abaixar en lloc d’apujar, no fos cosa que s’entengués
com allò que diem en bon mallorquí: “no vols tassa, idò tassa
i mitja!”.

I especialment, evidentment, a un moment on les coses
estan com estan, amb moltíssima gent que arran de la pandèmia
i de la crisi social i especialment de la crisi econòmica derivada
del tema de la COVID, per suposat ho passa molt malament i,
per tant, no és hora d’incrementar assignacions. I de fet
l’esmena que hem presentat precisament va en aquests termes,
que es mantengui almanco en els termes dels pressuposts de
l’any passat i no es dugui a terme aquest increment. Per
complementar sobretot la proposta que ha fet MÉS per
Menorca en aquest cas i especialment també amb un element
més, que la coherència en política és importantíssima, i quan
parlam d’evadir imposts, que d’això en parlam i que sigui el
cap de l’Estat que és el que evadeix imposts, evidentment
donam un trist missatge a la ciutadania i especialment quan
això succeeix i no passa absolutament res.

Perquè hem de recordar que, evidentment, ara més que mai,
on és necessària la implicació de les diferents administracions
per pal·liar els efectes damunt la gent, recordar que aquests
doblers surten dels imposts, dels que en paguen, dels que no en
paguen no, dels que paguen sí. I, per tant, que el cap d’Estat
evadeixi imposts, qui ha estat cap d’Estat evadeixi imposts, i
aquí no passi absolutament res, donam un trist missatge i ens
hauríem de qüestionar si realment el que tenim aquí és una
democràcia consolidada, perquè, evidentment, i jo n’estic
totalment convençut, si aquest senyor se’n va anar no va ser per
por a la justícia espanyola, per ventura sí a la suïssa o per
ventura sí a l’anglesa, però a l’espanyola no. No sé si recorden
el dictador aquell famós que va dir “lo dejo todo atado y bien
atado”. I sembla que sí que ho va deixar molt ben fermat, no?

Per tant, jo crec que a un moment donat, i després de 40
anys, hi ha moltes coses que ens hauríem de replantejar si han
de seguir sent així, amb aquesta total impunitat, o realment
volem avançar dins aquesta construcció d’una societat moderna
i molt més democràtica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
García, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. El Grup Popular votarà en contra
dels 5 punts que conté la PNL que aquí es debat i votarà en
contra de l’esmena presentada per MÉS per Mallorca, si,
finalment, l’accepta el grup proposant.

La proposició no de llei que avui debatem és una
impugnació al règim constitucional del 1978, que ha
representat els millors 40 anys de la història d’Espanya com a
projecte comú. Qüestió diferent és que alguns es neguin a
participar d’una realitat, l’Espanya constitucional, que va tenir
i continua tenint un ampli suport de caràcter majoritari entre la
població espanyola.

La motivació de la iniciativa parlamentària que avui aquí es
debat suposa un compendi d’opinions, llocs comuns,
suposicions, suposats delictes, rumors, alguns basats en
comentaris de cortesanes i policies corruptes, barrejant unes
coses amb altres per a, en definitiva, posar en dubte la
monarquia espanyola i el règim del 78. La idea no és original
ni nova, està impulsada com és ben conegut pel mateix
vicepresident del Govern, el Sr. Iglesias, qui en multitud
d’ocasions s’ha manifestat en els termes d’acabar amb el règim
vigent.

Estam absolutament segurs que la preocupació dels
espanyols en tan greus moments, no és precisament la
supervivència de la monarquia, per més que procedeixi exigir,
i procedeix a exigir, responsabilitats a qui correspongui en el
marc de la nostra Constitució; són els jutges i els tribunals els
que han d’enjudiciar en els termes que correspongui i quan
correspongui, els que puguin haver comès algun delicte. Es
tracta aquí de dir al Congrés dels Diputats el que han de fer,
com si aquests no representessin la sobirania popular del poble
espanyol i sabés de sobres el que han de fer.

Un altre punt de la PNL proposa impulsar els canvis
normatius de la Constitució espanyola per promoure una
reforma constitucional, que si no existeix un enorme consens,
és impossible, atès el mateix sistema de la reforma
constitucional. L’absurd de censurar Felip VI perquè ha obrat
amb total lleialtat i transparència davant el poble espanyol,
distanciant-se del seu pare en aquelles actituds que resulten
reprovables. Malament si renuncia, malament si no renuncia.

Aquí el que succeeix és simplement que els que encarnen la
ruptura amb la monarquia de tots, amb la monarquia
constitucional, entre els que els avui proposants es troben, li
han declarat la guerra a Felip VI, des del seu discurs als pocs
dies, del dia 1 d’octubre, data del referèndum il·legal
d’autoderterminació a Catalunya. Simplement no poden
suportar que el rei defensés la unitat d’Espanya, enfront de tots
aquells que volen la seva ruptura.
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És fàcil d’entendre el rerafons de la PNL que aquí es debat,
és cercar sense més, a través de comissions d’investigació,
impossibles propostes de reforma constitucional, l’erosió de la
Corona i l’adveniment de la república com a fi últim. Somni de
tants, que per defensar la república enfront del sistema polític
del 78 han de fer-ho a partir de la idea de la desintegració de la
nació espanyola, qüestió que molts de republicans, com és ben
sabut, no accepten de cap manera.

Es tracta en definitiva d’aconseguir que es parli en termes
de desprestigi de qui va ostentar la Corona d’Espanya i del seu
successor, oblidant els seus innegables mèrits i subratllant els
seus errors i desencerts, que també n’hi ha hagut. Creiem
sincerament que es presta un mal servei a la societat, intentant
dinamitar el pacte constitucional, que va tenir la ratificació
majoritària de la població espanyola i que es resumeix a
l’epitafi que està escrit sobre la tomba d’Adolfo Suárez, a la
catedral d’Àvila, on està enterrat, i que resumeix el que va ser
aquest gran pacte que ara alguns, com els avui proposants,
volen destruir: “La concòrdia fou possible”.

Gràcies president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula el Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Desde Unidas Podemos daremos apoyo a esta iniciativa, de
hecho son reivindicaciones y peticiones que nuestra coalición
ha solicitado en más de una ocasión en el Congreso de los
Diputados, aunque nos hemos encontrado, desgraciadamente,
con la oposición de varios grupos parlamentarios a estas
iniciativas.

Hacemos ahora un breve repaso de las iniciativas que
hemos presentado en el Congreso y con sus resultados,
haciendo un poco como una selección de algunas noticias
aparecidas. Hace poco tiempo la Mesa del Congreso desbarató,
por enésima vez, un nuevo intento de los grupos de la izquierda
para investigar y fiscalizar los negocios del rey emérito Juan
Carlos I, huido -huido- desde principios del pasado mes de
agosto de España, tras destaparse sucesivos escándalos
relativos a sus finanzas y a su patrimonio no declarado en el
extranjero.

Antes hubo otra propuesta desbaratada que planteaba...,
desbarataba asimismo, que plateaba que al igual que hay un
registro civil de la Familia Real desde el año 1981 se cree un
registro patrimonial a cargo del titular del Ministerio de
Justicia, donde se incluyan todos los bienes muebles e
inmuebles propiedad del Rey, su consorte, sus ascendentes de
primer grado, sus descendientes y el príncipe o princesa que
ostente la herencia de la Corona.

Las informaciones que han ido conociéndose sobre las
andanzas y el patrimonio del rey Juan Carlos, que han sido
recogidas también por buena parte de la prensa internacional,
han multiplicado las peticiones de varios grupos parlamentarios
para que, además de la vida... perdón, de la vía judicial, la

cámara abra o abriera una comisión de investigación sobre el
exjefe del Estado.

El pasado mes de marzo los republicanos de Esquerra
Republicana, junto al Grupo Plural y a Unidas Podemos,
solicitamos la apertura de esta comisión sin mucha fortuna.

También se pidió una comisión de investigación sobre las
presuntas comisiones que el exjefe del Estado podría haber
percibido con la construcción del AVE a la Meca, pero también
se desestimó por parte del Partido Socialista, el Partido Popular
y VOX, tras el estudio de un informe de los letrados de la
Cámara Baja en el que se señala que el monarca es inviolable,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 56.3 de la
Constitución y que esa inviolabilidad es permanente y no deja
de tener efectos tras la abdicación del rey. Tal vez aquí lo que
habría que plantearse o preguntarse és por qué se mantiene esta
inviolabilidad en la Constitución, algo, a nuestro parecer,
absolutamente antidemocrático.

Por último, el Grupo Parlamentario Unidas Podemos
registró en su momento, hace poco, una proposición no de ley
en el Congreso en la que se reclama al Centro de
Investigaciones Sociológicas que vuelva a preguntar de forma
específica en sus encuestas sobre la valoración de la monarquía
y de los diferentes miembros de la familia real. Es hora,
entendemos, que la población de este estado pueda
pronunciarse, dar su opinión sobre una institución a nuestro
juicio caduca, fuera de lugar y contraproducente con los
intereses de la mayoría.

Al hilo de esto último 16 medios del Estado han trabajado
conjuntamente para sacar adelante una encuesta con los mismos
criterios que establece el CIS, coordinado o coordinada por un
antiguo director de este centro que da, como primer o gran
resultado, que hay un auténtico interés para poder opinar sobre
esta institución, es algo que no se puede rehuir, el que la gente
opine, no se puede... no hacer que la gente opine, eso es algo
totalmente democrático, y hay una tendencia a proteger esta
institución, esta forma de... de la Jefatura del Estado, no
sabemos muy bien por qué.

Toda una serie de iniciativas que hemos hecho y que han
sido sistemáticamente desbaratadas en el Congreso por el
Partido Popular, por VOX, pero también por el PSOE, cada
uno sabrá por qué da este apoyo a la monarquía; nuestro grupo,
desde luego, no puede estar con una institución que ha tenido
a lo largo de la historia una trayectoria bastante lamentable para
el conjunto de la población española en todo momento
histórico y que hoy día, pues, la figura del rey emérito ya da
mucho que hablar por sus negocios... sospechosos, y también
por la figura actual del rey que desde luego de imparcial tiene
poco con respecto a los problemas generales del país y que
debiera respetar esa independencia que no respeta.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Jiménez, se pregunta usted por
qué es bueno que haya símbolos inviolables, pues lo es porque
refuerza y aglutina nuestras sociedades, porque permite la
creación de estados, porque permite la verdadera realización de
nuestras sociedades modernas y democráticas, así que, cuando
se defiende la jefatura de un estado, que se defiende como parte
de ese estado, estamos defendiendo realmente el baluarte de
nuestras libertades individuales. Esa..., que no estoy pidiendo
que la comparta, pero esa es nuestra explicación de por qué.
cuando usted se pregunta, retóricamente ¿y esto por qué pasa?,
pues porque vemos solidez en el argumento que acabo de
presentarle.

Sr. Castells, yo lamento que hoy vamos a encontrarnos
usted y yo por segunda vez, no es que me guste, pero..., a ver,
yo no quiero... avui no ens entendre’m vostè i jo, eh?, no, em
sembla que no. En cualquier caso, no trato de escarnecer, sino
de presentar mis reservas ante distintos aspectos de la actividad
parlamentaria que se muestra aquí, así que también voy a
presentar reservas en lo que, sin intentar escarnecer, entiendo
que es una propuesta que nos lleva a ver si logramos arañar el
trono, el símbolo este del que estábamos hablando, a ver si le
dejamos unas marquitas, a ver si conseguimos rasgarlo un
poco, y yo personalmente no soy nada partidario ni nuestro
partido lo es en absoluto.

No le vemos utilidad, la verdad, porque:

“Nosotros somos quien somos.
¡Basta de Historia y de cuentos!
¡Allá los muertos! Que entierren como Dios manda a sus

muertos.

Ni vivimos del pasado,
ni damos cuerda al recuerdo.
Somos, turbia y fresca, un agua que atropella sus

comienzos.”

Tiene un par de versos más muy bonitos este España en
marcha de Celaya del 1955, creo que Celaya ya militaba en el
Partido Comunista en la clandestinidad aunque nunca se (...)

(Se sent un renou de fons com si caigués qualque objecte
sobre la taula)

... ¿vale?

“Recuerdo nuestros errores con mala saña y buen viento”,
dejémoslo estar, es decir, aquí, perdone, pero su proposición no
de ley, y esto sí que discúlpeme porque no le va a gustar nada,
pero me ha parecido que estaba leyendo entre el Pronto y el
Hola, yo todas estas cosas un poco por donde las había
husmeado y con poco interés, ¿eh?, por mi parte porque ya le
digo que yo creo en los símbolos más allá de... esto, pues... y
hasta un barco sale aquí que no sé que regalar... unas cosas,
¿qué quiere que le diga? de..., sí, estoy de acuerdo, de
folclóricas me ha parecido a mí todo este asunto, ¿no? No me
ha gustado nada, sí.

Entonces, “Españoles con futuro y españoles que por serlo,
aunque encarnan lo pasado no pueden darlo por bueno”, espero
que esté quedando claro que en eso no, pero lo que usted nos
pide, el viaje en el que quiere que le acompañemos de
desprestigiar el símbolo, la institución y, por tanto,
desprestigiar el régimen, por tanto, desprestigiar, como ha
explicado perfectamente nuestra compañera Maria Antonia
García, desprestigiar la institución, desprestigiar los cuarenta
años de vigencia de una Constitución que ha traído más
libertades y más progreso a este país del que ha tenido jamás,
no nos parece correcto. 

Quiero decir, comprendemos entera la intención política y
la voluntad de alcanzar una república y alcanzaremos una
república federal, a nuestro gusto el federalismo entendido al
revés, o sea, el federalismo en lugar de comunión de estados
como disgregación de un solo estado, pero no le vamos a
acompañar en este viaje. Así que los cinco puntos, el de la
creación de una comisión, que los letrados del Congreso han
mostrado su disconformidad y ante la que la Fiscalía está
estudiando posibles indicios de irregularidades en los contratos
con los árabes y no sé qué, pues no, nada. 

Por supuesto, el artículo 2, tocar el artículo 56 de la
Constitución, creo que la inviolabilidad..., he dejado clara
nuestra intención de mantenerla.

En el número 3, en los cambios de consulta de gobierno,
tampoco nos parece pertinente ni necesario en este momento.

El Centro de Investigaciones Sociológicas yo lo dejaría muy
aparte últimamente, nosotros... ya, ya, si no creo que le vaya a
convencer, Sr. Castells, estoy intentado explicarle nuestra
postura.

Y, por supuesto, eso sí, permítame una pequeña censura que
es: igual que ustedes se quejan de la inoportunidad y no
pertinencia del momento en que Felipe VI declara que si
hereda, no hereda, tal, no sé qué, yo protesto de la
inoportunidad y no pertinencia, en el estado de alarma y en
medio de la crisis de la pandemia, de dedicarnos a discutir de
estas cosas, con la misma legitimidad y la misma autoridad, no
sé si lo... si le queda claro.

En cuanto a la enmienda del Sr. Ensenyat, con el que hoy
me siento en deuda...

(Rialles de l’intervinent)

..., nos abstendremos, en esta no votaremos que no, como en los
otros cinco puntos, sino que consideramos que sí que este es un
momento de austeridad y de reforzar sobre todo las necesidades
de una sociedad muy castigada.

Gracias, Sr. Presidente, he terminado.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspon la paraula a la Sra. Sureda
del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes per un temps
de cinc minuts.
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LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sr. Castells,
nosaltres no entrarem a debatre si corona o república, jo crec
que pensam que, en tot cas, són els ciutadans els que en el seu
moment s’han de manifestar. El que sí és cert és que
darrerament hem vist que el que surt de la Corona no ajuda
gens a la seva imatge, imatge que, en altres ocasions, sí que ha
estat positiva però que, actualment, no ho és. 

Per altra banda, es parla molt de la Constitució del 78, i jo
crec que ens va ajudar molt a donar una passa i hi va haver un
consens molt gros i ha ajudat molt a fer passes i a fer-nos grans,
però tampoc no ens ha de fer por poder modificar la
Constitució i que es puguin debatre molts de termes que s’hagin
de modificar i actualitzar a la realitat que ens envolta en aquests
moments. 

Nosaltres, si ens permet, li demanaríem votació separada.
En el punt 1 li votarem a favor, pensam que si s’ha de crear una
comissió d’investigació quan hi ha dubtes s’ha de poder crear
des del Congrés, igual que demanam que, tant en el Parlament
es puguin crear comissions d’investigació, com en els consells,
en el seu moment, s’hagi pogut demanar, crear, davant
qualsevol dubte i en debatem molt en aquests moments a la
nostra comunitat, es demanin comissions d’investigació perquè
es pugui investigar sense cap problema. 

En el punt 2, també li votarem a favor. No ho veiem
malament, vostè ho ha explicat, que la inviolabilitat de la figura
del rei també es pugui tirar endavant quan siguin alienes a la
seva funció constitucional, per tant també li votaríem a favor.

Ens abstendríem en el punt 3, perquè ja la Constitució
marca que la monarquia, davant qualsevol canvi que es pugui
fer, es farà per referèndum, i s’han d’exposar o s’han de posar
els mecanismes adients, però en això, com que la Constitució
ja ho diu, nosaltres ens abstendríem.

En el punt 4 també li votaríem a favor, a la passada
legislatura crec que ja hi va haver una proposició no de llei o
qualque acció, que també es demanava. Nosaltres pensam que
s’han de poder demanar als ciutadans les preguntes que es trobi
oportú per tenir la màxima informació possible.

I, en el punt 5, també ens abstendríem perquè ja a
l’exposició de motius vostè recalca que hi ha uns fets i
nosaltres volem preservar o respectar la presumpció
d’innocència i, en aquest cas, ens abstendríem. 

Pel que fa a l’esmena que ha presentat el Grup Parlamentari
de MÉS per Mallorca, li votaríem a favor, perquè davant la
problemàtica que tenim amb la crisi de la COVID, pensam que
tothom ha vist reduïda, en molts de projectes i en moltes
accions, les partides dels pressuposts, i que la Casa Reial pot
mantenir la mateixa que al 2020; així és que li demanaríem
almanco dues votacions. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara correspon la paraula al Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Garrido, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ: 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Jo, entenent el que ha dit
el Sr. Castells i el plantejament que ha fet quant a aquesta PNL,
que no era quant a la forma d’estat o no, nosaltres també l’hem
entesa en aquest sentit, per tant, avui no parlam de qui defensa
o no defensa la monarquia, o de qui defensa o no defensa la
república, jo crec que cap -ni jo, ni cap dels companys que
m’acompanyen avui- crec que no hi ha cap dubte quant a la
forma d’estat que preferim tots nosaltres; una altra cosa és la
forma d’estat que marca la Constitució i que hem d’acatar. I
mentre la forma d’estat sigui aquesta, ens toca -com a bons
demòcrates i com a bons constitucionalistes- defensar aquesta
forma d’estat. 

Malgrat això, vivim amb preocupació des del Partit
Socialista totes les notícies que van sorgint, dia rere dia, tot el
serial que va sorgint dia rere dia, quant a les activitats privades
de l’actual rei emèrit. I jo crec, no sé, independentment de
l’exposició de motius o no, o independentment del que jo he
sentit avui aquí, crec que ni Pronto ni Hola ni cortesana ni res
per l’estil, hi ha investigacions de la Fiscalia General de l’Estat
quant a aquest fet, per tant -sempre preservant la presumpció
d’innocència- però crec que hem de ser seriosos en totes les
nostres afirmacions i, això suposa també, reconèixer que hi ha
una sèrie d’investigacions, que vivim amb preocupació i que els
ciutadans d’aquest país viuen amb preocupació també.

I el que ens preocupa, des del Partit Socialista, és que a un
moment de crisi econòmica, crisi social i crisi sanitària el que
necessitam és institucions fortes i credibilitat sobre totes les
institucions, i el que no podem fer és malbé a aquestes
institucions. Però és que tampoc no se’ls pot fer malbé des de
dins, que és el que ens està -o “els” està, perquè “ens”, res
d’“ens”, els està passant en aquest sentit.

Quant a les propostes que es fan en aquesta PNL, des del
Partit Socialista, Sr. Castells, si ens permet el vot separat,
votaríem que no al primer punt, perquè el Congrés dels
Diputats ja s’ha manifestat en distintes ocasions quant a la
creació o no d’aquestes comissions d’investigació i el que s’ha
manifestat, primer, en la manca d’idoneïtat per part del Congrés
de fer controls al cap de l’Estat i, en segon lloc, també quant a
la inviolabilitat. 

Pel que fa al segon punt, que és la figura..., pel que fa a la
inviolabilitat, votaríem a favor; entenem que el cap de l’Estat
sí que ha de tenir una protecció quant a la seva inviolabilitat
però no de manera absoluta en tots i cada un dels fets de la seva
vida. És a dir, i crec que tenim exemples més que evidents, jo
crec que, si per a nosaltres plantejam que no als aforaments i no
a la inviolabilitat, per a nosaltres i per a la resta de companys
que exerceixen accions de govern, tant a nivell d’Estat com
autonòmic, etc., crec que també ho hem de plantejar amb el cas
del cap de l’Estat, aquí hem de tractar tothom per igual, si no
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hi ha aforaments, no hi ha inviolabilitat, crec que s’ha de
subscriure cadascú a les accions del seu càrrec. 

Pel que fa al tercer punt, quant a la sol·licitud d’instar
canvis normatius per poder fer una consulta, li votaríem en
contra perquè no es necessita cap canvi normatiu per poder fer
una consulta, en aquests moments n’hi ha prou que el consell
de ministres accepti fer un referèndum sobre monarquia o
república..., una altra cosa és que es faci, Sr. Castells, però en
aquest moment es pot plantejar un referèndum sobre monarquia
o república, sempre que ho aprovi el Govern de l’Estat, que és
la necessitat que tenim en aquest país per poder fer
referèndums, ha de ser el consell de ministres qui t’ho ha
d’aprovar, per tant, no seria necessari cap tipus de canvi
normatiu. 

Pel que fa al quart punt, quant a instar el CIS a fer aquesta
consulta, estam d’acord, jo crec que demanar a la gent què
opina mai no ens ha de fer por, per tant, sí es pot fer que es
demani què opinen quant a monarquia o república. 

Quant al punt cinquè, votaríem que no, és a dir, crec que
n’hem parlat moltes vegades quant a la figura del rei i, en
aquest cas, la Constitució també diu el que diu; que apostam o
que nosaltres el que volem és que la Constitució s’acabi
modificant? Sí, però diu el que diu en aquest moment, per tant,
hem d’acatar, acceptar i respectar el que es diu. 

I, pel que fa a l’esmena presentada per part de MÉS per
Mallorca, hi votaríem en contra perquè més que res ja, han
acabat..., ara es debaten aquestes esmenes i s’estan aprovant en
el Congrés dels Diputats.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts per a la qual cosa es demana al grup
proposant si vol la suspensió o, podem continuar?

Podem continuar, Sr. Castells?

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Podem continuar, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

D’acord. Per tant, ara té la paraula el grup proposant per
fixar la posició i assenyalar si accepta l’esmena, per un temps
de cinc minuts. Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Gràcies, Sr. President. Sí, acceptaré l’esmena de MÉS per
Mallorca, crec que és molt oportuna i que actualitza i posa al
dia la proposició no de llei. 

Bé, agrair totes les seves aportacions, no ho he pogut dir
abans, també als que donen suport a diferents punts, però com
que aquí hi ha hagut molt de debat doncs passaré a comentar-ho

molt ràpidament perquè, evidentment, han dit moltíssimes
coses i es veu que per no ser un tema oportú, o no ser un tema
d’interès, realment ha suscitat molt d’interès, perquè han dit
moltíssimes coses, intentaré comentar alguns punts.

Sra. García Sastre, vostè diu que això és una impugnació de
la monarquia. Fals, vull dir, això és que no ha llegit la
proposició no de llei, no hi ha cap punt en què s’impugni la
monarquia; és a dir, vostè fa una suposició, com que vostè sap
que nosaltres som republicans, que impugnem la monarquia. Sí,
però no amb aquesta proposició no de llei, per tant, és
incorrecta la seva apreciació.

Després diu que la monarquia té un suport molt majoritari.
Perfecte, voti a favor que el CIS consulti sobre la monarquia,
i així es demostrarà aquest suport majoritari.

Diu que aquesta proposició no de llei està feta sobre
rumors. No, no, potser, tal vegada a l’exposició de motius hi ha
algun paràgraf que a vostè li pot semblar que està basat en
rumors; escolti, aquí hi ha fets molt incontrovertits. El dia que
el rei va comunicar que renunciava a una herència del seu
pare..., i ell mateix deia en el document que es va fer públic que
això feia un any que ho coneixia, per tant, això no és cap
rumor, això és un fet, i és un fet que a nosaltres ens interpel·la,
i, a no ser que vulguem estar cecs davant dels que ens roben,
doncs no ens ha de fer por simplement opinar sobre aquests
fets.

Després, bé, m’ha agradat molt la cita que ha fet de l’epitafi
de la tomba del senyor..., d’Adolfo Suárez, que “la concordia
fue posible”, la veritat és que el Sr. Casado hauria d’anar-hi
cada dia a llegir-se’l unes quantes vegades, perquè sembla que
l’esperit de concòrdia, veient el tipus d’oposició que fan vostès
a Madrid, també per reflex aquí a Palma, doncs realment
sembla que el tema, el concepte de la concòrdia el tenen prou
oblidat.

En relació amb el Sr. Pablo Jiménez, a qui evidentment
agraeixo el seu suport, he d’agrair-li la relació de precedents
que ha fet, però també precisament ha posat de relleu que hi ha
alguns elements originals a la nostra proposició no de llei, no
ens limitem a repetir coses que ja s’han fet -algunes les toquem-
sinó que aquí també incorporem elements originals. 

Sr. Méndez, la veritat és que, a la seva vinculació entre
inviolabilitat del cap de l’Estat i garantia de llibertats dels
ciutadans, jo no li veig cap mena de relació lògica, crec que,
més aviat, és una revelació que vostè ha tingut de caràcter
religiós, perquè jo no veig per què el fet que el rei pugui robar
i no ser jutjat té a veure amb la garantia dels nostres drets, no
ho veig enlloc; perquè, a més a més, es pot defensar
perfectament una monarquia constitucional en què el rei sigui
responsable pels seus actes privats i que continuï essent símbol
d’unitat i permanència de l’Estat, això seria perfectament
possible. Vostè el que ens ha de contestar és si li sembla bé que
un rei robi i no se’l pugui jutjar per això, això és el que vostè
ens hauria de contar.

El desprestigi, les marques, los arañazos, que diu vostè, jo
no els hi faig, jo som un humil diputat de províncies, el
desprestigi el fa la mateixa corona!, i això és evident. Vostè ha
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parlat del Pronto, de l’Hola; m’ha agradat molt la rèplica que
li ha fet la Sra. Garrido en aquest sentit. Escolti, qui va en
vaixell és el rei, la família reial, jo no en tinc, de vaixell. Per
tant el protagonista de l’Hola i del Pronto és el rei. Per tant
vostè mateix, que ara sí escarneix dient que la nostra proposició
no de llei sembla el Pronto i l’Hola, jo li dic: home, idò escolti,
perdoni, però la protagonista de l’Hola es la família reial, no
sóc jo, per tant potser hauria de treure’s la bena dels ulls i veure
que la família reial té uns comportaments que no s’adeqüen,
segons sembla, als seus paràmetres d’ètica pública.

Respecte de la Sra. Sureda, que vostè ha apel·lat a..., li
agraeixo el suport, eh?, Sra. Sureda, i accepto la votació
separada, però vostè ha justificat el seu vot en contra del punt
5 amb la presumpció d’innocència. Em sap greu dir-li-ho, Sra.
Sureda, aquí no hi ha res de presumpció d’innocència, perquè
no atribueix al rei cap fet delictiu, els convid a pronunciar-nos,
a fer una valoració política d’un fet incontrovertible, que és que
el rei va comunicar un fet que coneixia des de fa un any el dia
16 de març, quan s’acabava de declarar l’estat d’alarma, i crec
que això, aquest no és un fet punible legalment, és un fet que
mereix una reprovació política; jo el que els proposo és una
reprovació política. Per tant, respecto que hi votin en contra,
però no per la presumpció d’innocència, perquè no està
implicada per res aquí la presumpció d’innocència.

I respecte de la Sra. Garrido, que li agraeixo (...),

(Mal funcionament del so)

... la veritat és que he de dir que m’ha sorprès la seva
intervenció, pensava que votarien més en contra dels punts -
acabo tot d’una, Sr. President, deixi’m que acabi de contestar
a la Sra. Garrido-, però si vostè al punt 3, que m’ha agradat
molt la correcció que m’ha fet, si vostè m’hagués presentat una
esmena per la qual s’insti que el Govern consulti els ciutadans
jo l’hi hagués acceptada, llàstima que no me l’hagi proposada
i, per tant, jo no la hi puc acceptar.

I respecte del punt 5, em remeto al que he dit a la Sra.
Sureda, és a dir, censurar l’actuació del rei no està prohibit a la
Constitució, no ens fa que rompem amb cap principi
constitucional ni amb cap article constitucional; som un
parlament, com a diputats tenim dret a la llibertat d’expressió
i com a Parlament encara més, perquè el Parlament ha de
poder-se manifestar sobre els fets polítics que afecten, en
aquest sentit, el cap de l’Estat.

I això és tot. Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, passem a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 9159/20.

Han demanat votació separada. Pels debats he arribat a la
conclusió que farem tres votacions, si els sembla bé: una
votació del punt 1, una votació dels punts 2, 4 i l’esmena, i una
votació dels punts 3 i 5. D’acord?

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Sr. Presidente, no, a mí no me sale así. La enmienda debería
ir por separado, si pudiera ser. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, passarem a la votació del punt 1. Passem
a la votació del punt 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, el resultat serien: 3 presents més 1 per
videoconferència, 4 a favor, 7 en contra i cap abstenció, 8 en
contra.

Ara passaríem a la votació dels punts 2 i 4, d’acord?

Vots a favor dels punts 2 i 4?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, serien: 6 vots a favor presents més 1, 7 vots a favor
presents més 1 per videoconferència, i 4 vots en contra.

Ara passem a votar els punts 3 i 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Serien 2 presencials més 1 per videoconferència a favor, 8
en contra i 1 abstenció.

I ara passem a votar l’esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, serien 3 vots a favor més 1 per videoconferència
a favor, 7 en contra i 1 abstenció.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 9159/20, relativa als escàndols que esquitxen la
Corona d’Espanya.

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