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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. SAGRERAS I BALLESTER: 

Bon dia, president. Sebastià Sagreras substitueix Juanma
Lafuente. Gràcies.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia, president, Joan Ferrer substitueix Francina
Armengol.

EL SR. PRESIDENT: 

Algú més? No? 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. 4283/21, RGE núm. 4724/21 i RGE núm.
4930/21.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 4283/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a la defensa de l'entitat menor de Palmanyola.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4283/21, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears, relativa a la defensa de l'entitat menor de Palmanyola.
Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda, per
un temps de cinc minuts. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Bé, aquesta
iniciativa es va presentar l’abril de 2021, tots sabem que a les
nostres illes només hi ha una entitat local menor i és la de
Palmanyola que pertany a Bunyola.

Aquestes entitats locals són una figura administrativa que es
remunten al segle XIX i són autèntiques entitats locals que
estan dotades de personalitat jurídica i que troben el seu
fonament en assumir competències mitjançant una
descentralització de l’exercici d’aquestes en els seus municipis.
Aquesta creació, d’aquest ens, dels veïns de Palmanyola, que
és un nucli residencial que està entre Palma i Bunyola pertany
a aquest darrer municipi com ja he dit i es va fer oficial des de
1985. Aquesta entitat es va constituir fa 36 anys per acostar les
gestions municipals als residents de Palmanyola perquè era una
antiga urbanització que pertanyia a l’ajuntament i es va anar
ampliant i fent grossa en els anys setanta i vuitanta. Actualment
hi resideixen unes 3.000 persones que ve a ser una tercera part
de les 2.100 empadronades dels habitants que té tot Bunyola. 

Segons l’article 53 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, l’entitat local
menor de Palmanyola té la condició d’ens local amb plena
capacitat i personalitat jurídica independentment per al
compliment dels seus propis fins. I segueix, a l’article 53, en el
segon apartat, dient que l’ajuntament garantirà a les entitats

locals menors que no es disminueixi la qualitat dels serveis que
es presten en el seu àmbit territorial amb l’aportació dels
ingressos que siguin necessaris a càrrec del pressupost
municipal per acomplir les seves funcions i l’exercici de les
seves competències. L’ajuntament atribuirà, de la mateixa
manera, a aquestes entitats locals, d’acord amb el seu nombre
d’habitants i el càrrec del pressupost municipal, tots els
recursos adequats per a l’exercici de les competències que
s’han transferit i les inversions necessàries, com determini el
reglament. 

Aquesta entitat local menor de Palmanyola considera que
des de l’ajuntament s’incompleix aquest article 53 i no s’ha
desenvolupat i negociat el reglament que determina els recursos
adequats per a aquest exercici per a les competències que li han
estat transferides. 

I, per tant, i vostès segur que em diran que des del nostre
grup parlamentari sempre donam la màxima independència als
municipis, i és així, ells tenen la capacitat de fer les oportunes
gestions i sempre hem considerat que la idiosincràsia de cada
municipi és diferent i s’ha de respectar; però, com que és
diferent i s’ha de respectar, també hem de tenir en compte que
en aquest municipi es va decidir fer una entitat local menor i,
per tant, s’ha de complir amb la normativa i, ja que ho varen
voler així, perquè hi ha ajuntaments que consideraren oportú
fer-ho i d’altres no, per situacions específiques de cada
ajuntament, en aquest en concret ja que es va decidir fer així
s’hauria de transferir el que pertoca a aquesta entitat i, per tant,
d’aquí les dues propostes que presentam. 

En primer lloc, demanam al Parlament que reconegui la
continuïtat de l’entitat local menor de Palmanyola en base a la
bona gestió que s’ha fet durant aquests anys, millorant les
infraestructures, els serveis, i apropant l’administració als
ciutadans. I, en segon lloc, instar també el Govern que té la
potestat per poder-ho fer, a elaborar un reglament i per ventura
en col·laboració evidentment del municipi que reculli i disposi
d’un finançament a aquesta entitat local menor per la seva
participació en els ingressos del municipi i així puguin
desenvolupar totes les competències i totes les necessitats que
tenen en aquesta entitat local menor que és Palmanyola. 

Esperam el suport dels diferents grups parlamentaris.
Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular han
presentat l’esmena RGE núm. 12177/21. Per a la seva defensa
té la paraula el Sr. Camps, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. CAMPS I PONS: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Aquí, la majoria dels diputats que representam els
diferents grups polítics hem tengut responsabilitats a
l’administració municipal, als ajuntaments principalment, i
sabem com és de difícil a vegades acontentar a totes aquestes
urbanitzacions i nuclis extraradis del que és el nucli central dels
municipis. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104283
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112177
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  Des del Partit Popular entenem que aquesta figura de
l’entitat local menor de Bunyola es mereix aquest
reconeixement i es mereix aquest respecte que les normes
democràtiques li van atorgar i que des de fa 36 anys han pogut
anar defensant un poc la idiosincràsia d’aquesta figura. 

Per tant, el Partit Popular, per açò, per aquest motiu
principal, ha presentat una esmena perquè entén completament
necessari que es posi un instrument que està regulat i reconegut
per tothom en funcionament, com seria aquesta Comissió de les
Relacions Institucionals, on la seva constitució dins aquesta
legislatura encara no s’ha fet factible i el que fa és tancar portes
a la comunicació, tancar portes a aquest consens que els
responsables polítics tenim l’obligació de sempre vetllar per
ells.

Per tant, des del Partit Popular entenem que és una figura
necessària i donaríem suport a aquesta iniciativa que ha
presentat El Pi al primer punt. I al segon punt entenem que no
se li podria donar aquest suport sinó una abstenció
principalment motivada per aquesta esmena que presentam,
perquè entenem que tenen les eines, el mateix municipi de
Bunyola, per poder donar resposta a les inquietuds i a les
necessitats dels ciutadans de Palmanyola. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Passem al torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Bé, avui ens trobam davant una
iniciativa molt concreta i específica. Nosaltres pensam que si
ara fa 36 anys el municipi de Bunyola va decidir crear aquesta
entitat menor, ha de ser el municipi de Bunyola qui decideixi
les decisions que s’hagin de prendre en relació amb aquesta
entitat menor. Jo crec que el Parlament aquí no hi té gaire a
veure, és a dir, són els mateixos ciutadans de Bunyola que ho
han de decidir. 

Jo, per tant, no sé molt bé quina és la finalitat real que hi ha
amb aquesta iniciativa i no sé molt bé si el motiu d’aquesta
iniciativa és perquè el grup proposant actualment no té
representació al municipi i potser no es té una informació més
directa del que està passant o quina és la situació que es deriva
de l’entitat menor de Palmanyola. 

Nosaltres ho votarem en contra, perquè pensam que és
Bunyola que ha de decidir què passa, però sí que vull fer una
sèrie d’apreciacions. Primer, que és l’única entitat menor que
hi ha a les Illes Balears; que, a més, els nuclis de població no
tenen una distància tampoc massa gran amb el que seria el nucli
central, altres municipis on hi ha nuclis dispersos, diguem, dins
el terme municipal el que se sol utilitzar són els delegats de
zona que simplement és un regidor que forma part de l’equip de
govern que s’encarrega i té més esment de determinades zones
del municipi. 

Després també aquí hi ha una qüestió que crec que és molt
important i que s’ha de parlar i és que la Sindicatura de
Comptes fa molts d’anys que reitera que aquesta duplicitat que
es produeix al municipi suposa un sobrecost per als ciutadans
del terme municipal i que, per tant, consideren que... bé, fan
informes de caràcter negatiu i insten al municipi a esmenar
aquesta situació.

Moltes vegades hem parlat de duplicitats que es poden
generar dintre de l’administració i al final el que provoca són
incomoditats per als ciutadans, aquests sobrecostos
possiblement es podrien destinar a altres qüestions necessàries
al municipi. 

És clar que quan hi ha diversos nuclis de població dins el
mateix municipi es necessita tenir... bé, s’han de fer les
inversions de forma equitativa i per tant, això a totes les
administracions locals de les Illes Balears funciona així i no
veim per què podria ser diferent, però principalment nosaltres
ja ho deim, fa molts d’anys que la Sindicatura de Comptes
remarca que pressupostàriament això no és sostenible, aquest
sobrecost que es produeix perquè és negatiu per als mateixos
ciutadans; i per una altra banda consideram que qui ha de
resoldre aquesta situació és l’Ajuntament de Bunyola i que el
Parlament de les Illes Balears opinam que, en aquest cas, no té
res a dir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. La veritat és que des del Grup
Parlamentari Ciutadans avui coincidim bastant amb la Sra. Sans
que acaba d’intervenir.

Crec que el Parlament no és el competent per abordar
aquest tema que ha d’abordar l’Ajuntament de Bunyola. 
Nosaltres farem una abstenció perquè des de Ciutadans volem
obrir una reflexió major sobre la reforma de l’administració
local, seriosa, més ambiciosa per aconseguir una administració
local més eficient i més sostenible, però no només hem de
pensar en l’estalvi econòmic, sinó també en termes d’igualtat
social dels residents.

Des de Ciutadans també sempre hem defensat mancomunar
serveis d’entitats menors, però sobretot acabar amb les
duplicitats administratives innecessàries perquè les despeses
d’aquestes duplicitats es poden destinar a serveis bàsics per als
residents.

I també entram en una altra contradicció, sempre estam
defensant les funcions de la Sindicatura de Comptes, però
després tots els informes que ens duen no els prenem
seriosament, no?, i tenim una vegada més un exemple clar d’un
informe reiteratiu de la Sindicatura de Comptes que proposa
suprimir aquestes entitats locals, que n’hi ha deu, no igual que
Palmanyola, però d’altres semblants, per inoperants i sobretot
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nosaltres deim que hem d’aconseguir una administració local
més eficient i sostenible.

Crec que aquesta reflexió que s’ha de fer, s’ha de fer amb
experts en administracions locals, amb la FELIB, associacions
de veïnats, l’Ajuntament de Bunyola en aquest cas i tots els
ajuntaments afectats i, per tant, farem una abstenció molt... amb
un clar, idò, signe de la nostra preocupació que va més enllà
d’aquesta proposta tan concreta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, president. Jo he de dir que m’ha com a
sorprès que El Pi que és un partit amb una certa força a nivell
municipalista presenti aquí una moció o una proposició no de
llei que és una ingerència directa sobre les competències d’un
ajuntament, en aquest cas el de Bunyola.

Entenc que hem de ser molt escrupolosos, hem de ser molt
respectuosos dins l’àmbit competencial i en primer lloc tal
vegada El Pi hauria d’haver demanat a veure l’Ajuntament de
Bunyola què hi trobava o almanco l’equip de govern de
l’Ajuntament de Bunyola, sobretot de cara a mantenir aquesta
escrupolositat respecte d’una qüestió que per a nosaltres és
molt important.

És veritat que l’entitat local de Palmanyola és l’única que
existeix dins el conjunt de les Illes Balears com a tal, no n’hi ha
d’altra, n’hi podria haver moltes més, si un va fent un
pensament damunt de la realitat d’altres municipis com Selva
mateix veurà que podria tenir tot un conjunt d’entitats locals, de
pobles que fins i tot tenen molta més tradició si més bé no
històrica com Biniamar, com Moscari, com Caimari, com...
etc., o si ens anam a Felanitx mateix, d’altres molts de
municipis que també podrien ser entitat local i no ho són.

Per tant, per què ho és aquesta i no les altres? Evidentment
són qüestions que ens haurien de remetre a vint, trenta o
quaranta anys enrere, i el cas de Palmanyola sempre ha suposat
una dificultat a l’hora de gestionar perquè efectivament es
tracta d’una urbanització dins el terme municipal de Bunyola,
així com n’hi ha d’altres, Sa Torre per exemple no massa més
enfora de Palmanyola i que evidentment tot això -i per a un que
ha estat batlle ho sabrà perfectament- suposa evidentment una
dificultat de gestió que va molt més enllà d’una declaració
d’entitat local o no. 

En aquest cas jo crec que Palmanyola va tenir una
oportunitat de fer-se municipi abans de canviar la llei i no ho va
voler fer i en tot cas el que hem de fer, si és que ens ho hem de
qüestionar que dins el conjunt o dins el mapa de municipis de
les Illes Balears hi ha com a un bolet, perquè -ja dic- és l’única,
no hi ha un altre cas en tot el conjunt de les Illes, tot i que hi
podria ser..., bolet, no voldria ofendre ningú, entenguin-me, ho

dic... Hi ha una realitat molt específica que no es dóna a cap
altre municipi de les Illes Balears.

Per tant, crec que en aquest sentit i també tenint en compte
les dificultats que això proposa, la ingerència directa que això
suposa dins les competències que han de ser de l’Ajuntament
de Bunyola, evidentment ens referim a la Llei de bases de
règim local que diu que s’han de coordinar, s’han de coordinar
i, per tant, qui s’ha de coordinar són el municipi i l’entitat local.
No crec que el Parlament hagi de fer en aquest sentit de garant.

Tal volta la iniciativa tendria sentit dins un conjunt més
ampli que tengués diferents realitats semblants a la de
Palmanyola, però no és el cas, és una qüestió que és puntual i
que és molt local. 

Atenent també els criteris que marca la Sindicatura de
Comptes com bé s’hi han referit les persones que m’han
precedit en la paraula, entenem que hi hem de votar en contra.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Creo que lo mejor de esta moción
es oír a independentistas y autonomistas defiendo el
centralismo municipal.

Yo creo que hablan ustedes desde el desconocimiento de lo
que es realmente la entidad local de Palmanyola porque
servidor, que ha vivido muchos años allí, sabe exactamente
cuál es la diferencia entre cuando no existía la entidad local y
desde existe; una entidad local que además ha sido gobernada
por el PSOE, por el PP y actualmente por AVI que es una
agrupación independiente de Palmanyola.

Palmanyola revierte a las arcas municipales 1.600.000 euros
anuales de los que recibe, la entidad local menor, menos de la
mitad, unos 480.000.

Estos fondos están directamente ligados a la prestación de
servicios que tiene delegados el ayuntamiento, no hay ninguna
duplicidad de funciones. Todos aquellos servicios que presta la
entidad local menor no los presta el ayuntamiento. Aquí no se
produce ninguna duplicidad. Lo que se produce es un ejercicio
de proximidad que hace que el dinero se invierta exactamente
en lo que se ha de invertir y no se distraiga un solo duro o euro
por el camino, o sea que la excusa de la duplicidad de
funciones les puedo asegurar que en el caso de la entidad local
de Palmanyola no existe.

Y yo empiezo a sospechar que después de haber oído al
alcalde de Bunyola decir que si fuera por él la cerraría mañana,
a la entidad local, aquí solo hay un trasfondo político y es que
Bunyola es un pueblo gobernado por la izquierda y Palmanyola
por sus especiales características es un lugar donde
normalmente gana la derecha y esto es lo que hay detrás de
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toda esta pantomima de atacar a la entidad local menor, una
entidad local menor que si no fuera por las aportaciones que ha
tenido que tener muchas veces del Consell Insular de Mallorca
no hubieran podido hacerle frente a casi ninguna inversión
porque les dan el dinero contado al céntimo para hacer frente
exactamente a las funciones delegadas que tiene. 

Con todo ello, les puedo asegurar, que la entidad local de
Palmanyola sería un ejemplo, un ejemplo de lo que deberían
hacer y cómo se debería practicar la política muchos
municipios y nosotros, por supuesto, daremos apoyo a la PNL
que hoy nos trae aquí El Pi.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Ens sorprèn molt, la veritat, que un
partit municipalista com El Pi dugui aquesta iniciativa al
Parlament que trobam que és contrària a l’autonomia municipal
i la potestat per autoorganitzar-se, tal com la llei permet. En el
cas de les entitats locals menors, com la de Palmanyola,
l’article 51 de la Llei 20/2006, municipal i de règim local,
estableix de quina manera es poden crear aquestes entitats, que
no és altra que amb una majoria a plenari o una majoria de
veïns i veïnes que ho desitgen i el 52 estipula el procediment de
creació, modificació o supressió d’entitats locals menors.

El Grup Parlamentari Socialista és profundament
municipalista i, per tant, respectarà allò que el municipi
plantegi a través de les seves majories. Per tant, no som
partidaris de fer cap tipus d’ingerència en el que és estrictament
una competència municipal. No donarem suport a aquesta PNL
perquè què li semblaria, Sra. Sureda, vostè que és regidora a un
poble com Artà que des del Govern de les Illes Balears
s’hagués de fer un reglament per dir-los com han de distribuir
els seus recursos per als serveis socials, l’enllumenat públic o
altres partides? No ho acceptarien, no? O posaré una altra
casuística perquè quedi més clar, què els semblaria que des del
Govern d’Espanya es decidís del sistema de finançament com
hem de repartir els nostres recursos que s’adrecen a serveis
socials, a educació que són prioritats del Govern de les Illes
Balears? Si ens ho fes el Govern d’Espanya probablement ho
criticarien, i amb raó, com de fet han criticat la Llei Montoro i
les rigideses que va implicar.

Nosaltres trobam que els ajuntaments són majors d’edat per
organitzar-se i destinar els pressupostos on trobin. 

Respecte del punt 2, coneixem que hi ha hagut diferents
reunions i que des de l’Ajuntament de Bunyola s’han proposat
diferents opcions a l’entitat local menor i que és a ells que els
correspon aclarir-se i prendre una determinació, i aquí nosaltres
màxim respecte institucional al que l’ajuntament i l’entitat local
menor decideixin perquè trobam que són ells que han de
resoldre les seves discrepàncies. 

Ens consta que la solució que vostès plantegen a la PNL,
Sra. Sureda, s’ha rebutjat per part de l’entitat menor en altres
ocasions i per tant nosaltres consideram que no som els que
hem de decidir quina ha de ser la fórmula més adequada. En
qualsevol cas, el Govern de les Illes Balears sempre està
disposat a donar una mà, igual que el Consell de Mallorca a
través de l’assistència tècnica municipal que ofereixen, ara bé,
el Govern no ha d’ordenar ni les finances ni la prestació de
serveis de les entitats locals de les Illes Balears i aquí trobam
que ha d’haver iniciativa política per arribar a acords i
consensuar aquests aspectes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió de la sessió
durant un temps de deu minuts, per tant, es demana si vol
suspendre o podem continuar. Podem continuar, per tant, té la
paraula el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes per un
temps de cinc minuts, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Vull agrair als grups que donen suport
a algun punt o a la totalitat d’aquesta iniciativa. 

Sí, som un grup municipalista, el nostre partit dóna suport
sempre als municipis i com que dóna suport als municipis
també és cert que no és només amb un vot a un plenari una
votació el fet de fer una entitat local menor. Tots sabem els que
som a municipis que això són debats de mesos i anys per veure
les necessitats. 

Si en el seu moment, l’any 85 Bunyola va considerar fer
l’entitat local menor de Bunyola em pareix perfecte i ho
respectam, hi ha altres municipis que no en volen, d’entitats
locals menors, perquè consideren que no és oportú pel territori,
per l’espai, etc. Aquests ho varen considerar oportú, per tant,
posam les regles del joc. No és res que no marqui la llei, la llei
a l’article 2 diu que “existeix la possibilitat de crear
mancomunitat de municipis, entitats locals menors, àrees
metropolitanes i consorcis locals per donar prestació de serveis
i d’obres als ciutadans”. No és res que la llei no marqui.

A l’article 64.2 també diu: “el Govern de les Illes Balears
dins l’àmbit de les seves competències ha d’adoptar les mesures
descentralitzadores adequades perquè els consells -i les entitats
perquè també parla dels ajuntaments-, acompleixin el principi
d’acostament màxim dels serveis a la ciutadania dotant-los dels
mitjans necessaris per aconseguir-ho”. 

És veritat que la Sindicatura de Comptes diu que hi ha
duplicitats i és una decisió del municipi veure si és necessari o
no tenir aquesta entitat, però de duplicitat, la Sindicatura de
Comptes quan ens la llegim, també en parla que n’hi ha al
Govern, també parla que n’hi ha als consells, a les empreses
públiques que hi ha i fins i tot també als ajuntaments. Per tant,
no només hem de focalitzar cap a un costat.

Nosaltres no tenim regidors a l’Ajuntament de Bunyola,
Sra. Sans, però sí que tenim representació, que no hi hagi un
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regidor no vol dir que no tenguem persones que comentem i
parlem amb elles i tenguem un grup de persones que facin feina
dins Bunyola, igual que hem demanat com està la situació dins
Bunyola i Palmanyola. L’únic que volem és que una vegada es
prenen unes decisions que es facin i s’actuï en base a aquestes
decisions. 

Com dic, amb la senyora..., la portaveu de Ciutadans, la
Sra. Guasp, totalment d’acord que és necessari fer un
plantejament i que els municipis siguin i diguin què volen
decidir, però això ho han fet ja en aquest cas. Per tant, que es
doti. Jo, si no hi ha entitat local menor i hi ha urbanitzacions i
petits nuclis urbans a altres municipis, el que s’ha de fer és
dotar de serveis aquells municipis o aquells pobles que hi ha
dins aquest mateix municipi. Hi ha molts de municipis que
tenen 8, 10, 19 urbanitzacions o espais on hi habiten i no hi ha
entitat local menor, però en tenen cura i el que es vol amb
aquesta proposició no de llei és que es faci allò que es va
acordar en el seu moment.

Nosaltres acceptarem la proposta del Partit Popular, pensam
que és veritat que abans que el Govern hagi d’elaborar aquest
reglament és l’ajuntament, si no ha creat aquesta comissió de
seguiment institucional, de relacions institucionals entre els dos
ens, s’ha de fer i s’ha de parlar i si no, el Govern, per què no?,
també té potestat per poder parlar i coordinar i cooperar perquè
hi hagi un enteniment.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Entenc que...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Acceptam la votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

I l’esmena que li... perfecte. Per tant, votarem tant el punt
1, el 2 i el 3 com l’esmena, d’acord? 

Per tant, vots a favor del punt 1? 5 vots a favor.

Vots en contra? 7.

Abstencions? 1.

Votam el punt 2. 

Vots a favor? 2.

Vots en contra? 7.

Abstencions? 4.

Votam el punt 3, que és l’esmena presentada pel Partit
Popular.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 7.

Abstencions? 1.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 4283/21, relativa a la defensa de l’entitat menor de
Palmanyola.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 4724/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a violència sexual. 

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 4724/21, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
violència sexual. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Cano, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies, president. Quan vàrem registrar aquesta PNL va
ser perquè un esgarrifós rumor va provocar el pànic entre les
joves usuàries d’una xarxa social. Desgraciadament aquesta
PNL segueix sent de rabiosa actualitat i ho és perquè cada
quatre hores un home viola una dona en el nostre país. La
brutal violació d’una jove de 16 anys a Igualada la setmana
passada ens ha commocionat a tots per la violència brutal que
ha deixat aquesta al·lota a la UCI. Hem d’actuar i cal fer-ho
agafant el toro per les banyes. La "pornificació" i la cultura de
la violació que es desprèn d’aquesta, és la causa principal de les
agressions sexuals. Ho hem dit alt i clar perquè si no
assenyalam les causes, no resoldre els problemes i ja no és que
ho digui el Grup Parlamentari Socialista, és que la Fiscalia
General de l’Estat ja està alertant a les seves memòries de
l’increment de la violència sexual entre els joves. 

Les dades conegudes per part del Ministeri de l’Interior ens
diuen que les delictes de violació han augmentat a les Illes
Balears un 8,3% els nou primers mesos d’aquest any, 53 en
total, sobre el mateix període de 2020, any pandèmic, segons
les del ministeri. En total a Espanya es varen denunciar 1.601
violacions entre gener i setembre d’aquest any, un 30,6% més,
un creixement percentual molt més gran que l’experimentat a
Balears. Segons les dades fetes públiques, de gener a setembre,
s’han registrat a les illes 589 delictes sexuals, dels quals 53 han
estat violacions.

El Conveni d’Istanbul, ratificat per Espanya el 2011,
estableix a l’article 25 que les parts prendran mesures
legislatives o d’altres, per permetre la creació de centres
d’ajuda d’emergència per a les víctimes de violacions o de
violència sexuals, apropiats, fàcilment accessibles i amb
nombre suficient per realitzar-los un reconeixement mèdic i
metge forense, un suport vinculat al traumatisme i consells. Per
tal de donar compliment a aquest compromís, el Govern
d’Espanya ha decidit impulsar una xarxa de centres de crisi 24
hores per a víctimes de violència sexual, i ha consignat 19,8
milions d’euros en aquests serveis per a dones agredides
sexualment. A les Illes Balears ens han concedit un únic centre,
fet que implica una dificultat afegida per a les dones víctimes
de la violència sexual a les altres illes.
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Un dels objectius de legislatura és reforçar l’atenció a les
dones víctimes de violència sexual. Per això es vol establir un
centre base a cada illa, que es faci càrrec de l’assistència
telefònica, telemàtica, social, jurídica, psicològica
d’emergència, així com l’acompanyament, atenció
personalitzada a les dones víctimes, a través del que podríem
denominar centres de crisi satèl·lit. I aquestes víctimes de
violència sexual tenen els mateixos drets reconeguts subjectius,
que les dones víctimes de violència masclista per la nostra Llei
d’igualtat.

Avui presentam propostes molt concretes per garantir la
integritat i la llibertat sexual de les dones de les nostres illes,
especialment de les dones joves. 

A la primera proposta, el Parlament insta el Govern a fer
una campanya adreçada a difondre els recursos d’atenció a les
víctimes de violència sexuals, segmentant el missatge per a la
població jove, aprofitant les xarxes socials, en coordinació amb
els consells insulars, que són els competents en igualtat i
violències masclistes.

La segona proposta és per impulsar, de la mà del Govern
d’Espanya i del Govern de les Illes Balears, el centre de crisi
24 hores, en coordinació amb els consells.

La tercera, que cada illa pugui tenir aquest centre satèl·lit
per atendre 24 hores els 365 dies a l’any, les dones víctimes de
violència sexual, perquè no podem permetre que la insularitat
sigui un problema per garantir l’atenció a les víctimes.

La quarta, instar el Govern, i això ho hem de fer
conjuntament amb els ajuntaments i els consells, perquè a totes
les parades dels autobusos, metro, tren, estiguin ben
il·luminades i disposin d’un timbre antipànic per poder
connectar en cas de necessitat, d’urgència, amb el servei de
seguretat. Si alguna dona està en risc, que el pugui activar i
connectar-se ràpidament.

La cinquena és per estudiar fórmules en col·laboració també
amb els ajuntaments i consells, per tal de millorar la seguretat
de les dones en zones d’oci nocturn i aquí es podrien fer
comissions interessants de treball on es pugui participar
conjuntament per mirar de cercar alternatives.

La sisena, continuar treballant amb la coeducació a les
escoles. Aquest és el bessó, és la base. Necessitam educació en
igualtat, relacions afectivosexuals en igualtat, que els homes no
violin les dones, i això s’ha de treballar.

La setena, instar també el Govern de les Illes Balears en
formar amb perspectiva de gènere i violència sexual, a tots els
agents implicats: judicatura, policia, personal sanitari, etc., tot
el que està al voltant de les violències masclistes.

I la darrera és instar el Govern d’Espanya a tenir en compte
la insularitat, a partir del percentatge del 4% amb criteris de
paritat establerts a la Conferència Sectorial de 2008 per tal de
garantir que l’atenció a les dones víctimes de violència sexual,
sigui amb els mateixos criteris que a la resta de l’Estat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula per a la seva defensa el Grup
Parlamentari Unidas Podemos. Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Hem presentat una iniciativa que té per
finalitat continuar impulsant i posant en marxa diferents
polítiques contra les violències sexuals i és que davant d’una
nova onada del moviment feminista, hem de lamentar també
una reacció de la ultradreta, amb violència, no sols discursiva
i ideològica, sinó que en molts de casos també ha estat física en
forma de delictes d’odi; una reacció que posa els pèls de punta
i que cada dia hem de lamentar notícies d’accions masclistes,
sexistes, violentes, d’odi, etc.

Des de les institucions, però també des del carrer, des del
moviment feminista s’està treballant de valent per blindar una
nova generació de drets feministes, que inclouen la llibertat
sexual, el dret a decidir sobre els nostres propis cossos, el dret
a ser, el dret a viure una vida lliure de violències masclistes.

S’han fet avanços en aquesta matèria, com per exemple la
Llei de llibertat sexual, mitjançant la qual les víctimes de
violència sexual tendran dret a una assistència integral
especialitzada, atenció sanitària especialitzada, ajudes
econòmiques, socials i habitacionals, assistència jurídica
gratuïta, drets i reparació integral. És una llei que posa en el
centre el consentiment, on tota relació sexual ha de partir de
l’acord mutu i que l’altra persona vol participar lliurement. De
fet, es recull al Codi Penal per primera vegada la voluntat de
les dones, i això és molt important, perquè lamentablement en
aquest país hem hagut de sortir massa vegades al carrer a cridar
“Yo sí te creo” o “No fue abuso, es violación”.

No sols es reforma el Codi Penal, sinó que també
s’estableixen mesures per a la formació d’operadors jurídics,
jutjats específics i altres mesures que evitin la revictimització.
En definitiva, que enfront les violències masclistes, enfront les
violències sexuals, no hi torni haver cap dona amb por a
denunciar. Són fets que no podem permetre i -com deia- ara
tendrem un paraigües legal, però baixant a nivell més
autonòmic i local, hem de continuar treballant per eliminar les
violències sexuals, continuar treballant en el marc que es va
establir en el Conveni d’Istanbul l’any 2014 i del Conveni per
a l’eliminació de la discriminació contra la dona.

Per tant, a la PNL instam el Govern de les Illes Balears a
realitzar campanyes per difondre els recursos que ja es troben
a l’abast de les víctimes, formació per a totes aquelles persones
que en algun moment hauran d’atendre una víctima de
violència sexual, perquè de cap de les maneres no podem
permetre que es produeixi una revictimització; campanyes
d’igualtat, tallers i programes de coeducació i educació
afectivosexual a tots els nivells educatius. 

I aquí vull aturar-me, perquè ja hem debatut altres vegades
en aquest parlament sobre aquesta qüestió i estic cansada de
sentir el mantra que volem adoctrinar. Sincerament el que ens
ha de preocupar és tota la informació que reben els infants i els
adolescents a través de les xarxes socials i d’internet, on no
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tenen cap classe de filtre, fins i tot amb el control parental,
molts poden continuar veient continguts als seus dispositius a
les seves amistats. 

El realment perillós és que un jove, tot i la querella
interposada pel Govern de les Illes Balears i el revolt que es va
produir amb les seves declaracions públiques, on deia que
enganyava les dones dient que era estèril per tenir relacions
sexuals sense protecció, encara continua tenint 6,7 milions de
seguidors només a Instagram. Això és el perillós, els referents
tòxics que es creen i influeixen a milers d’infants i adolescents.

Altres mesures que sol·licitam a la iniciativa, és que
necessitam un urbanisme amb perspectiva de gènere. I això
significa que els carrers han d’estar ben il·luminats, significa
que en els espais on el vespre les dones puguin esperar a una
parada d’autobús, de tren o el que sigui, estiguin ben
il·luminades, que puguin ser ateses en cas que pugui succeir
alguna cosa. Significa per tant, que una dona se senti segura
quan és al carrer.

Finalment entre d’altres mesures que ja han estat explicades
per la diputada que m’ha precedit, no em vull tampoc estendre
massa més, també sol·licitam col·laboració amb les diferents
administracions, que això és fonamental per poder continuar
lluitant contra les violències sexuals; i, molt important, aquests
centres de 24 hores per a víctimes de violència sexual, els 365
dies de l’any perquè cap víctima no quedi desemparada o
desatesa. 

Esperam el suport de totes les forces d’aquest parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per a la seva defensa té la paraula el Sr.
Ensenyat del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. No gaire més coses a haver
d’afegir després d’aquesta exposició acurada que han fet les
meves companyes, que m’han precedit en la paraula. 

Evidentment, només una reflexió al respecte. Crec que cada
vegada que es produeix un cas de violència des de les diferents
administracions el que ens hem de demanar és si estam fent tot
el que és a les nostres mans per evitar que es produeixin aquest
tipus de situacions. Cada víctima que hi ha és un fracàs de les
nostres administracions i, per tant, ens ha de dur a fer aquest
esforç d’anàlisi i especialment d’apurar i promoure tots aquells
recursos que siguin necessaris perquè aquestes qüestions no es
produeixin. 

En aquest sentit és important i, molt especialment tot allò
que fa referència al que és prevenció, que suposa una feina
prèvia de formació, d’educació. I molt especialment d’educació
a dins el nostre col·lectiu de gent jove i especialment en tot allò
que fa referència a tot el que són les xarxes socials que, en certa
manera, tot allò que està penjat a internet sembla que ha de ser
ver i, per tant, els nostres joves, els nostres infants i sobretot els

adults també, evidentment han de ser molt, molt, crítics amb
totes aquestes qüestions.  

Per tant, es tracta d’això, i per això també signàrem aquesta
proposició no de llei.

Res més, gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara, el Grup Parlamentari Popular ha
presentat les esmenes RGE núm. 12181/21, 12182/21 i
12183/21. Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Camps, per
un temps de cinc minuts.  

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Que vagi per endavant que el Partit
Popular està en contra de qualsevol tipus de violència i, una
vegada més, deim que els avanços tecnològics, les plataformes
i les xarxes socials, no sempre són utilitzades per a accions
positives ni legals per poder comunicar i compartir sense cap
tipus de fronteres a nivell mundial. 

A vegades, en ocasions, es transformen en unes eines
negatives, exemple, l’hem viscut en aquestes illes el divendres
passat que, fruit d’aquestes xarxes socials, hi va haver aquesta
problemàtica a l’aeroport d’aquí, de Palma, de Mallorca, perdó. 

La iniciativa que tractam en aquest moment també és fruit
d’un mal ús de les xarxes socials per incentivar una acció que
una vegada més en nom del Partit Popular denunciam
enèrgicament i que, per molt que la policia pogués desmentir la
notícia, ja lamentablement s’havia convertit en un fet viral i
amb les conseqüències que tots sabem. 

Tothom sap que totes les administracions estan molt
sensibles per aquests temes socials i que avancen lent, molt
lent, però s’avança per anar conscienciant i perseguint
qualsevol indici o acció agressiva perquè pugui ser penalitzada. 

Les dades que es recullen a l’exposició de motius són molt
preocupants per mor de l’increment tan alarmant que s’està
produint i el nombre de dones que han patit violència sexual a
Espanya i a qualsevol indret del món. És clar que tots els
compromisos actuals s’han d’anar complint, així com hem de
reforçar amb noves iniciatives per frenar i lluitar fins a
l’eliminació de qualssevol acte o acció violents. 

Per aquest compromís el Partit Popular ha presentat
aquestes tres esmenes que també em preocupa com a
representant del Partit Popular que cap dels membres que han
presentat aquesta PNL no hagin fet esment a les esmenes que
ha presentat el Partit Popular perquè entenem que van en el
sentit propositiu, en el sentit constructiu, i defineixen un poc
més o aclareixen un poc més la situació real del present. 

Per tant, aquesta esmena al punt tercer, una iniciativa que ja
sabem que camina però que el principal problema és qui paga,
qui ha de lluitar per garantir els recursos necessaris del
finançament i per tant entenem necessària i vam presentar
aquesta esmena. 
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Pel que fa al punt quart s’ha de recordar i tenir en compte
que a Menorca i a Eivissa tenim transferides les competències
de transport i, per tant, una vegada més volem carregar sobre
els consells insulars sense tenir garantides aquestes partides
econòmiques que poden veure’s afectades per aquesta
iniciativa, que no deixam de reconèixer que és positiva. 

Quant a la il·luminació, avui en dia amb els avanços de les
plaques fotovoltaiques pot ser una cosa ràpida i relativament
viable econòmicament, però a vegades poden haver-hi altres
tipus de problemàtiques, de tecnologies per temes dels timbres
i d’altres, que per açò hem presentat aquesta segona esmena, al
punt quart. 

I pel que fa al punt setè, així com recull el Pla nacional de
sensibilització i prevenció de la violència de gènere, entenem
que també és una manera de millorar la redacció inicial i, per
tant, des del Partit Popular a la majoria de punts és clar que hi
votarem a favor i, dependent del que faci el proposant
d’aquesta iniciativa, allà on hem presentat esmenes entenem
que si vostès accepten serien molt més completes i hi votaríem
a favor, és clar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Passam al torn de fixació de posicions. El
grup Ciudadanos té la paraula, Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Nosaltres des de Ciutadans ja vàrem, en
el Congrés dels Diputats el juny de 2018, registrar i proposar
una llei contra la violència sexual a nivell nacional. Tot el
compromís des del meu grup parlamentari perquè es duguin a
terme polítiques públiques per acabar amb les violències
sexuals i adaptar-les també a la societat actual, de
ciberassetjament, com estam parlant de les xarxes en aquest cas
concret. 

Sempre hem reivindicat, i amb aquesta llei de 2018 el
compromís d’Espanya, amb el Conveni d’Istanbul i, a més a
més, a ajuntaments en què estam governant com per exemple
al de Madrid, Ciutadans a Madrid ha posat i ha impulsat
aquests centres de crisi i de 24 hores per donar suport,
assistència legal, psicòloga, acompanyament i reforçar totes les
dones que sofreixin aquestes violències masclistes i sexuals. 

A més, no hem d’oblidar que tenim compromès un milió i
mig per part del Ministeri d’Igualtat per a aquests centres de
crisi 24 hores d’atenció a les víctimes de violència sexual, i
pensam que cap víctima no ha de quedar sense protecció per
part de l’administració. 

Posam també, donam molta importància, al punt de
l’educació als centres educatius, a les escoles, també hem
presentat a nivell nacional aquestes propostes d’educar en
igualtat per acabar amb el masclisme des de les escoles i els
centres educatius. 

També molt important, el punt de la formació, el punt 7 de
la proposta, formació amb perspectiva de gènere.

I donarem suport a aquesta iniciativa, com no pot ser d’altra
manera. Recordar que també nosaltres, des de Ciutadans, vàrem
impulsar la reforma del Codi Penal per a casos com el de la
manada, que siguin tipificats com a violació des del primer
moment i el nostre compromís en aquest sentit. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Ara li correspon la paraula al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula el Sr.
Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Gracias, Sr. Presidente. Pues una vez más nos traen ustedes
una PNL en la que intentan demostrar su honda preocupación
por la violencia que sufren las mujeres, pero uno se lee la
exposición de motivos y al final se da cuenta de que no es así.

Porque es que son ustedes profundamente hipócritas porque
no quieren ir a poner el dedo en la llaga de una parte del
problema. Lo ignoramos y aquello que ignoramos, no existe. 

Ayer tuvimos ocasión, en el pleno, de oír a la Sra.
Presidenta de esta comunidad decir que mentíamos con las
cifras al decir que los inmigrantes cometían más delitos que los
españoles, porque un 70% de los delitos estaban cometidos por
españoles, mientras que un 30 eran los que cometían los
extranjeros. Claro, pues yo, si me permiten ustedes, les haré un
poco de matemáticas para progres. Si el 10% de la población
comete el 30% de los delitos, es que la población inmigrante
comete 3,5 veces más delitos que la población española.

Pero es que con datos del Ministerio del Interior, los que a
ustedes siempre les gusta citar, el 69% -¡69%!- de las
violaciones en manadas se producen por parte de inmigrantes.
El 69%. Y de la única manada de la que ustedes hablan en su
exposición de motivos es de la conocida manada española que
es la única que conocemos con nombres, con apellidos, con
fotografías, etc.: los otros se invisibilizan, ese 70% que son los
responsables de la mayor parte de estas violaciones grupales.

No quieren ustedes realmente solucionar el problema,
ustedes quieren -como dicen aquí- hacer trípticos, cursillos,
cursillos con perspectiva de género... ¿y ustedes se creen que
eso va a solucionar el problema? No lo van a solucionar nunca,
para empezar porque no quieren ver cuál es el origen de una
parte del problema y para continuar porque no están ustedes
dispuestos a llevar adelante medidas efectivas. Yo les votaré a
favor el día que vengan ustedes a que el Gobierno de las Islas
Baleares inste al Gobierno de España a aplicar la prisión
permanente revisable para todos los asesinos y violadores. Y ya
está. Lo que hay que hacer es endurecer las penas y
perseguirlas y todo lo demás, todo lo demás, por desgracia, es
agua de borrajas. 

No obstante, votaremos a favor de los puntos 4 y 5, que sí
creemos que son efectivos para garantizar una mayor seguridad
no sólo de las mujeres, de la población en general por supuesto,
y de todo lo demás, pues ya le digo, sus trípticos, sus cursillos
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y todo lo demás no va a ninguna parte. El día que ustedes
quieran hablar en serio de este problema podremos hablar e
intentar atajarlo, mientras tanto sigan ustedes en su política de
performance.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Correspon la paraula 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 diputades. Des del
nostre grup parlamentari pensam que quan hi ha aquestes
agressions sexuals són agressions sexuals les faci qui les faci i
per tant s’hi ha de treballar i s’hi ha de treballar molt. 

Des del nostre grup, com dic, amb totes les eines que es
posin damunt la taula perquè ajudin a frenar o a reduir
qualsevol tipus de violència sexual hi estarem d’acord, crec que
s’han donat arguments molt vàlids per part de diferents
portaveus d’altres grups parlamentaris i tampoc no m’allargaré
massa.

Sí que pens que de qualque manera el que es fa és ampliar
treballant les mateixes línies que es fan amb la Llei 11/2016, de
28 de juliol, d’igualtat d’homes i dones, on molts dels punts són
articles de la Llei de violència masclista que paral·lelament es
volen treballar ara amb el tema de violències..., d’agressions
sexuals. Podem parlar, per exemple, en el punt 1 a l’article 68,
també ja es parla d’aquestes campanyes que s’han de fer en
temes de violències masclistes, serien adaptades. Al punt..., a
l’article 71 també et diu que hi ha d’haver uns espais on les
dones que tenen aquestes violències masclistes puguin acudir
i que seran tractades les 24 hores del dia, jo crec que hi són. No
és començar una feina de zero. També a l’article 20 parlam de
la comissió de la igualtat, que ja està creada, i on es poden
crear aquestes fórmules de col·laboració amb consells per a la
seguretat en l’oci nocturn. Al punt 6 també amb els articles 26
i 27 d’aquesta llei en parla o a l’article 67 també parlam de
formar en perspectiva de gènere i violències sexuals als agents
implicats, ...

Què vull dir amb això? Que quan veus la iniciativa pareix
que s’han de posar damunt de la taula molts de recursos nous
i jo crec que no, que ja tenim la llei que..., o aquesta llei
11/2016 que ja els té, aquests recursos, i ja estan a disposició
o sinó reglamentàriament ja s’haurien d’haver posat o anar
posant a disposició de la ciutadania i d’aquelles dones que han
tengut o que han sofert violència masclista i que de manera
paral·lela es pot treballar i fer feina en casos concrets i per
ventura també, evidentment, amb especialistes concrets, però
de manera puntual en tema de violència sexual. Per tant,
nosaltres no podem més que votar a favor d’aquesta iniciativa.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspondria la suspensió de la sessió
per un temps de deu minuts, per tant, demano si..., que no. Per
tant, la reprenem, i té la paraula els grups proposants per posar
fixació de posicions i assenyalar si accepta les esmenes. Sra.
Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies. En primer lloc, vull agrair, per una banda, el suport
rebut de la majoria dels grups polítics, també agrair les esmenes
que s’han presentat per part del Partit Popular amb un esperit
constructiu que consideram que milloren el text, i aquí és molt
important que anem tots plegats de la mà per frenar i lluitar en
contra de la violència sexual. 

Sr. Camps, a la pregunta important, no?, de qui paga, doncs
miri, de moment hi ha 19,8 milions d’euros que vénen del
Ministeri d’Igualtat i tota la resta es posarà des de l’Institut
Balear de la Dona. L’important és que hi hagi un centre de crisi
que pugui arribar a totes les dones de totes les Illes i que no hi
hagi un desavantatge a l’hora de poder ser beneficiària dels
drets que la llei ens permetrà. 

Ara, Sra. Sureda, afortunadament tenim recorregut tant amb
la nostra llei d’igualtat, que contemplava la violència sexual
com a violència masclista, ara amb la Llei del solo sí es sí,
contra les violències sexuals també es generaran molts més
drets i s’especificaran tots els recursos, això sense cap mena de
dubte és molt beneficiós. 

En el sentit que deia la Sra. Guasp, el Conveni d’Istanbul és
el que marca en certa mesura el punt d’inflexió quant a la
concepció del que és el consentiment i de les reformes penals
que s’han de fer sobre la base del consentiment i amb la
sentència de la manada també veiem un posicionament de com
s’ha de marcar aquesta nova figura legal. 

I la menció que ha fet vostè dels timbres que amb la
tecnologia s’ha de mirar que sigui viable, nosaltres la seva
apreciació que vostè planteja no la veim malament, el que passa
és que sí que instaríem que això ha de ser possible perquè és
veritat que igual no és tècnicament viable a algunes bandes,
però hem de fer tot el possible perquè així sigui, perquè li faig
la reflexió a la inversa, tenim suficient tecnologia com perquè
això sigui possible i en aquelles zones on hi hagi més risc, hi
hagi més foscor o estiguin més aïllada es puguin posar aquests
botons antipànic, perquè hi ha tecnologia que ho fa possible. 

Respecte dels comentaris que ha fet el Sr. Rodríguez, de
VOX, a mi em repugna el masclisme vengui d’on vengui, a
altres sembla que el masclisme els sembla més masclisme si és
de fora i el masclisme autòcton doncs aquest no passa res. A mi
em repugna el masclisme vengui d’on vengui, si és autòcton, si
és estranger, m’és igual, el masclisme és masclisme. 

Les dades que vostès deia de ficar el dedo en la llaga,
doncs, ahir vaig estar mirant les dades de l’Instituto Nacional
de Estadística de l’any passat. Delictes sexuals segons
nacionalitat l’any 2020: dels 2.922 delictes, 2.321 eren
espanyols, 198 eren comesos per la resta de membres de la
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Unió Europea. És a dir, 2.319 violadors europeus, agressors
europeus, i d’Àfrica, Amèrica i Àsia eren 603. O sigui, aquesta
és la realitat de les xifres. 

Nosaltres consideram que la coeducació és on veritablement
hem de posar el focus, més que en les mesures punitives, que
també estan contemplades, a la Llei de llibertat sexual es
mantindran les màximes en quinze anys després que s’hagin
acordat i s’hagi des del Ministeri de Justícia s’hagin tengut en
compte les al·legacions que s’han presentat quedaran en quinze
anys amb un o més agreujants, tal com estan ara les penes
màximes, però la part punitiva sí està aquí, però crec que on
hem de posar el focus com a Parlament de les Illes Balears és
que això no succeeixi amb la prevenció, que vostè se’n riu de
la coeducació i de les campanyes i de la resta, jo crec que allà
hi ha el cavall de batalla i l’hem de donar. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara li correspon la paraula al Grup Unidas
Podemos. Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. El primer de tot, donar les gràcies als
grups parlamentaris que donaran suport a aquesta iniciativa.
També agraïm les esmenes presentades pel Partit Popular que
-com ja ha explicat la Sra. Cano- acceptarem, si bé és cert que
hem volgut esperar que vostè pogués pronunciar les seves
esmenes per després poder un posicionament que és el que
normalment feim. 

Així mateix sí que li voldria dir que pens que no s’hauria
d’haver mesclat el tema de les xarxes socials amb el problema
que va succeir a l’aeroport perquè pens que davant un problema
tan greu com les violències sexuals crec que tenia res a veure
avui aquí en aquest debat la menció que vostè ha fet, però així
i tot agraïm el suport del Partit Popular a aquesta iniciativa. 

És totalment cert que les xarxes socials són un..., bé, tenen
dos vessants, unes positives, unes negatives i en aquestes
negatives i perilloses són les que hem de treballar per tal de
poder assegurar el creixement de les persones, lluny de totes
aquestes violències i delictes i foment d’odi que s’està produint
darrerament.

Sí que em vull dirigir al portaveu de VOX que he de dir que
almanco a mi m’importa un rave d’on provengui l’agressor, al
final és una persona que comet una agressió sexual o una
agressió física cap a una persona i jo crec que això és el que
s’ha de condemnar.

Encara és l’hora que el seu grup parlamentari... és hora que
el seu grup parlamentari condemni totes aquestes violències
sexuals que es produeixen, i li diré més, esper que mai no hagi
de sentir el terror que patim les dones o que hem patit les dones
en algun moment de les nostra vida com per exemple que un
desconegut t’agafi del braç, esper que mai no hagi de sentir el
terror que viuen moltes de les dones d’aquest país, d’acord?,
perquè jo crec que no en són conscients. 

És més, jo li diria que reflexionin, que reflexionin perquè
crec que no són conscients del mal que estan fent a la societat
en blanquejar totes les agressions que es produeixen, els
delictes d’odi que es produeixen en aquest país, que veim com
en els darrers anys van en augment; i això ocorre d’ençà que
vostès es dediquen a qüestionar totes les polítiques de lluita
contra les violències sexuals, de lluita contra la violència
masclista i totes les polítiques que es fan en positiu amb
aquesta mirada feminista que es desenvolupen.

I li diré més: sap per què pens que són importants tots els
cursos i formacions que demanam que es duguin a terme a tots
els nivells educatius? Idò resulta que si possiblement totes
aquestes formacions s’haguessin fet fa molts d’anys enrere
probablement el seu grup parlamentari avui no existiria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspon la paraula al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Res més a afegir. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, acabat el debat passam a votar la Proposició no de
llei RGE núm. 4724/21, entenc que s’accepten les tres esmenes.
Per tant, votarem tota la proposició de llei amb les esmenes
incorporades. Entenc que han demanat votació separada dels
punts 4 i 5, si ningú no s’oposa votarem primer els punts 4 i 5
i després la resta, d’acord?

Per tant, vots a favor dels punts 4 i 5? Unanimitat.

Votació dels punts 1, 2, 3, 6, 7 i 8 de la proposició més les
esmenes.

Vots a favor? 12 vots a favor.

Vots en contra?

Abstencions? 1 abstenció.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4724/21, relativa a violències sexuals.

I.3) Proposició no de llei RGE núm. 4930/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a la visibilització de les dones
lesbianes. 

Finalment passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 4930/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a la
visibilització de les dones lesbianes. Per a la seva defensa per
part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Cano
per un temps de cinc minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202104930
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LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies. Aquesta proposició no de llei la debatem en una
setmana en què el Govern d’Espanya ha tornat a totes les dones
l’accés a la reproducció assistida amb independència de la seva
orientació sexual o estat civil, una fita important que a Balears
des de 2016 és un dret i que fa que la nostra comunitat sigui
molt més justa, ja que el Partit Popular va eliminar l’accés a la
reproducció assistida a les dones lesbianes i fadrines per allò
que “la falta de varón no es un problema médico”, com dia la
llavors ministra de Salut Ana Mato.

Hem acabat, per tant, amb una discriminació, però encara
en queden algunes i és que les dones lesbianes s’enfronten a la
misogínia i homofòbia d’una manera doble i dintre del
col·lectiu LGTBI són les més invisibilitzades, igual que a la
societat on hi ha també una manca de referents.

Els principals problemes són la violència que tenen per anar
de la mà de les seves parelles, la discriminació laboral que
segons un recent estudi de la UGT un 40% de les dones
lesbianes han patit algun tipus d’agressió verbal o física a la
feina com acudits, burles, comentaris despectius, menyspreu i
un 10% d’aquestes ha patit violència física a la feina i també
altre problemes són també de la violència que es pot reproduir
en forma de discriminació i bullying als centres escolars quan
són joves lesbianes o fins i tot també els fills i les filles de les
mares lesbianes.

Hem fet moltes passes al nostre país i la nostra comunitat
per avançar en la defensa dels drets civils i volem continuar
amb aquesta passa.

Per tant, proposam suprimir al Registre Civil el requisit
discriminatori cap a les parelles de dones a les quals s’exigeix
estar casades per poder filiar els seus fills com a fills de les
dues, un requisit que no s’exigeix a les parelles heterosexuals,
per inscriure un fill no han d’estar casades. Fins ara el que feien
les dones lesbianes és passar per un procés d’adopció de la seva
filla a la qual va donar llum la seva parella per constar al
Registre Civil com a mare i d’aquí que la nostra proposta sigui
acabar amb aquesta discriminació. 

La segona proposta és instar el Govern a impulsar
campanyes de visibilitat lèsbica i contra el masclisme que
pateixen les dones lesbianes perquè els referents són importants
per normalitzar i en aquest cas de les dones (...).

El tercer punt és instar el Govern de les Illes i d’Espanya a
impulsar l’estratègia de salut sexual i reproductiva en
perspectiva feminista que inclogui la realitat de les dones
lesbianes, i aquí reiter que el retorn a les tècniques de
reproducció assistida és la recuperació d’un dret important a
celebrar

I la darrera és instar a impulsar polítiques coeducatives per
ajudar que les joves lesbianes puguin créixer en bons entorns
escolars i socials.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per la seva defensa té la paraula el Grup
Unidas Podemos, Sra. Sans.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, abans parlava que ens trobàvem
davant una onada de drets feministes i també hem d’incloure
que en el pròxims anys hem de continuar treballant per
aconseguir que les persones LGTBI consolidin tots els seus
drets i puguin viure una vida plena i digna.

En aquest sentit vull posar en valor, per una part, la llei que
vàrem aprovar en aquesta legislatura, a la passada legislatura -
perdó- sobre garantir els drets de lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBIfòbia... que -com
deia- vàrem aprovar, i per una altra part també l’aprovació de
l’avantprojecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les
persones trans i per la garantia dels drets de les persones
LGTBI en el si del Consell de Ministres, dues lleis que
marquen el camí a seguir i són un avanç imparable del nostre
país i de la nostra comunitat en el reconeixement i a garantir els
drets de les persones LGTBI.

Són dues lleis que donen compliment als mandats
internacionals del Consell de Drets Humans de Nacions Unides
i, enfront del discurs de l’odi de l’extrema dreta que resulta que
sembla que ens volen abocar al mateix retrocés que s’està
produint a Polònia o a Hongria, les forces progressistes
continuam treballant per garantir el compliment dels drets
humans.

Però com també he dit abans enfront dels avanços
aconseguits en matèria legislativa hem de baixar les mesures
aquí a la nostra comunitat autònoma i hem de fer que calin dins
la societat per tal de deixar de lamentar atacs LGTBIfòbics que
s’han produït en els darrers mesos.

Però avui concretament volem parlar de les dones lesbianes
que moltes vegades pateixen una doble discriminació pel fet de
ser dones i lesbianes. 

Al primer punt..., vull explicar que és cert que ja s’han fet
avanços en aquesta matèria i és -com deia abans- amb
l’avantprojecte aprovat, s’equiparen per fi les parelles de dones
a les parelles heterosexuals pel que fa al dret a afiliació de la
seva descendència i això vol dir que ja no serà un requisit haver
de casar-se. També a nivell de Congrés vull comentar que es va
aprovar una iniciativa del nostre grup confederal, on
precisament es posava el focus en els drets sexuals i
reproductius de les dones, enfocada a impulsar una nova
estratègia nacional de salut sexual i reproductiva que, com
sabeu, també recentment el Ministeri d’Igualtat ha iniciat els
tràmits de consulta pública prèvia, per tal de modificar la Llei
de salut sexual i reproductiva. 

Així doncs en aquesta iniciativa que presentam avui, tenim
l’oportunitat de fer arribar al Govern de l’Estat les
consideracions que trobam que s’han d’introduir, tant a
l’estratègia com a la futura modificació de llei.
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Finalment, als dos punts restants tornam posar el focus en
els campanyes de visibilització lèsbica i contra el masclisme
que pateixen, com ja he dit a l’inici, pel simple fet de ser dones
i lesbianes. En aquest sentit, el darrer punt fa referència a
impulsar programes i formacions d’educació afectivosexual,
que visibilitzin les relacions entre dones. 

I, com hem demanat a l’anterior iniciativa, sol·licitam el
suport també de tots els grups parlamentaris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara li correspon la paraula al Grup MÉS
per Mallorca. Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Quan es redacta una llei o
es treballa una llei, sigui d’àmbit estatal com europeu, com
evidentment des de les diferents comunitats autònomes, sempre
evidentment hi ha una intenció que és regular una realitat. Ho
dic perquè des que es va aprovar la Llei de matrimonis
homosexuals, crec recordar que era l’any 2007, a dia d’avui
evidentment com a societat hem pogut viure un procés que
evidentment ha estat molt interessant, de cara a normalitzar una
situació que -com he dit abans- ja existia, és a dir, no és que a
partir de la Llei de matrimonis homosexuals, comencin a haver-
hi matrimonis. 

Abans ja hi havia evidentment gent, tant homes com dones,
que vivien en parella, que tenien béns en comú, que els
passaven coses, però evidentment amb tot allò que això
comportava respecte d’una altra situació que ja estava
normalitzada, enfront a aquesta que per res no hi estava.
Situacions tan surrealistes com dues persones que feia vint anys
que vivien plegades, a un dels quals li passés alguna cosa i
l’altre no era absolutament res, per tant no podia prendre cap
decisió, ni tan sols, sent escrupolosos en l’aplicació, entrar dins
una UCI per exemple per veure la seva parella.

Situacions evidentment que a partir d’aquesta aprovació
s’han anat perfilant en diferents qüestions, en coses i a les quals
afecta evidentment aquesta proposició no de llei, encara són
aquelles qüestions que hem d’anar superant com a conjunt de
societat, tot i evidentment a partir dels reaccionaris. No fa molt
vàrem assistir a una manifestació d’ultradreta dins el barri de
Chueca on, per part de la gent que hi habita hi va haver una
resposta gairebé exemplar. Sempre m’he demanat aquesta gent
a qui deu votar, no ho sé, però m’ho puc imaginar.

En tot cas, evidentment com a conjunt de la societat i
especialment en el que fa referència al col·lectiu de lesbianes,
cert és que ha estat tal volta el col·lectiu més invisibilitzat i, per
tant, això evidentment també ha comportat tota una sèrie de
qüestions que suposen evidentment un desavantatge quant a
drets que puguin tenir respecte d’altres tipus de col·lectius i per
això evidentment hem donat suport i hem signat aquesta
proposició no de llei. Compartim evidentment tot el seu
contingut.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. La visibilització i la normalitat tant
dins la societat com dins les formacions polítiques referent al
cas que ocupa aquesta PNL presentada pels partits de govern,
des del Partit Popular entenem positiva i marca un poc aquesta
societat present. Ja fa anys que es tracten dins aquest parlament
i d’altres i es va avançant socialment aquestes problemàtiques
socials.

El Partit Popular, per tant, votarà a favor dels punts
d’aquesta PNL perquè la llibertat de poder decidir lliurement
la inclinació i/o el model de vida, també ha de disposar de
garanties legislatives, formatives, de normalitat social i civil,
per poder seguir avançant cap una societat i un món global.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam ara al Grup Parlamentari
Ciudadanos. Sra. Guasp té un temps de cinc minuts.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, president. Esta proposición no de ley se
presentó tal cual en el Congreso de los Diputados, se debatió en
el mes de junio. Mi partido, Ciudadanos, el grupo
parlamentario en el Congreso dio apoyo a esta iniciativa y por
supuesto, daremos hoy apoyo a la misma. Es cierto y es una
realidad, que nadie puede obviar y negar, que las mujeres
sufren una doble discriminación, por ser mujer y homosexual
aumenta su vulnerabilidad. Es cierto, y lo decía el Sr. Ensenyat,
estoy de acuerdo, es un colectivo que no ha tenido esa
visibilidad y quizás ha estado más estigmatizado que el de
hombres gays. 

Tenemos datos de la Federación Estatal de Gays, Lesbianas,
Transexuales y Bisexuales, en su última encuesta nos dice que
una de cada diez mujeres lesbianas ha dejado su empleo, por
problemas derivados de su orientación sexual. Y además
mujeres lesbianas temen manifestar su orientación sexual en el
trabajo en el 70% de los casos por miedo también a mobbing y
acoso laboral; y en el 56% por miedo al aislamiento y a
represalias. Eso son unos datos que nos invitan a la reflexión.

Esto es una proposición no de ley que por un lado nos hace
pensar en los grandes avances en igualdad que ha tenido
nuestro país, pero también nos hace pensar en todo lo que nos
queda por avanzar en derechos y libertades. No podemos dar
pasos hacia atrás en esta conquista de derechos, saben el
compromiso de Ciudadanos con ello y saben que estaremos
siempre en contra del discurso del odio que partidos como
VOX manifiestan en este parlamento y en todas las
instituciones en las que están gobernando.
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Respecto al punto 4, yo celebro que el Partido Popular hoy
lo vaya a votar aquí en este parlamento a favor, cuando desde
2014 se suprimió la cartera de los servicios comunes del
Sistema Nacional de Salud, que las mujeres lesbianas, que las
mujeres bisexuales con parejas femeninas, que las mujeres
solas pudieran acceder al sistema de reproducción asistida en
el sistema público. Lo hemos pedido y solicitado desde mi
grupo en multitud de ocasiones desde entonces en el Congreso
de los Diputados y hemos celebrado que esta semana el
ministerio haya decidido restaurar este servicio, que excluía a
las mujeres lesbianas o a las mujeres solas, de la reproducción
asistida, que saben que desde Ciudadanos siempre hemos
defendido.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passem al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares. Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Desde VOX nunca vamos a apoyar
ninguna política discriminatoria y esta propuesta que hoy nos
traen ustedes aquí es un ejemplo más de su política de
discriminación, porque creo que muchos de ustedes olvidan
constantemente el artículo 14 de la Constitución Española, que
dice: “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social”. Y esto nos incumbe y nos
agrupa absolutamente a todos y ustedes están empeñados en
empezar a separar a los españoles y españolas en
compartimentos estancos. 

Los gays, las lesbianas, los transexuales, ¿qué será lo
siguiente?, ¿los altos, los bajos, los gordos? Porque también
como hay gordofobia pues también tendremos que hacer leyes
contra la gordofobia e inventarnos una bandera. 

Ustedes todavía no han entendido que esa bandera que está
ahí al lado de la presidencia, roja y gualda, es la bandera de
todos los españoles, de los españoles heterosexuales,
bisexuales, gays, lesbianas, de sexo no binario... todas, fluido,
asexuales... ésa es la bandera que nos representa a todos y lo
que garantiza la igualdad de todos los españoles,
independientemente de cual sea su condición sexual, es la
Constitución Española, y nosotros no vamos a permitir que
sigan ustedes dividiendo a los españoles por condición sexual
o por cualquier otra condición, que es lo que ustedes están
intentando, crear sus grupos, aislarlos y además encima una vez
crean ustedes esos grupos parece que el que no está de acuerdo
no es un buen gay, si es un gay de derechas es como una
especie de cipayo, un traidor, un quintacolumnista. Es el
concepto que ustedes tienen porque han de estar estabulados
dentro de sus organizaciones.

Y yo agradezco mucho a la Sra. Sanz, que en su
intervención anterior ha sido tan sincera, al decir, “si todas
estas políticas educativas se hubieran desarrollado antes,
ustedes no existirían”. Ayer ya nos dijo usted que no permitiría

que llegáramos al poder y ahora nos dice que si siguen con sus
políticas educativas no existiríamos, se ha convertido usted en
la nueva Pasionaria del Parlamento balear. Pero lo bueno de lo
que usted ha dicho es que tiene razón, porque ustedes quieren
utilizar la educación, y aquí también nos vuelve a poner una
cosa de educación, etc., para adoctrinar en lo que ustedes
piensan que es lo bueno, lo correcto y lo que tienen que pensar
los jóvenes. 

Afortunadamente si se fija usted en las últimas encuestas los
jóvenes cada vez están bastante menos con ustedes y más con
nosotros. Evidentemente, no vamos a apoyar esta propuesta que
lo único que pretende es dividir a los que somos iguales. En
este país, gracias a Dios, y desde la Constitución del 78 somos
todos iguales.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel 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.
Desgraciadament moltes vegades el que està escrit no es
compleix i la Constitució és una d’aquestes lleis que no es
compleixen i si s’ha d’actuar en aquest casos ha de ser amb una
discriminació positiva.

Crec que tots els arguments que s’han donat per part dels
portaveus que m’han precedit o per la majoria són bons. Hem
d’arribar a la màxima igualtat possible com a societat i el més
desitjable seria que no fes falta presentar aquest tipus
d’iniciatives perquè voldria dir que la igualtat entre persones
seria real i seria efectiva, però com que encara no hem avançat
prou com a societat i encara hi ha aquesta discriminació i també
s’ha dit que el fet de ser lesbiana tal volta sigui una doble
discriminació i no s’ha visibilitzat igual que altres orientacions
sexuals, estam d’acord que s’han de fer aquest tipus
d’iniciatives per encaminar-nos cap a aquesta afectivitat entre
les relacions entre les persones.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula per contradiccions els grups
proposants. Sra. Cano, del Grup Socialista.

LA SRA. CANO I JUAN:

Gràcies. Vull agrair de nou el suport a aquesta iniciativa.
Efectivament, Sra. Guasp i Sra. Sureda, les dones lesbianes
tenen reptes importants i hem d’acabar amb les discriminacions
que encara persisteixen, aprofundir per acabar amb altres
bretxes, sobretot tampoc no donar passes enrere perquè el
patriarcat es conjuga de moltes maneres, que no se’ns oblidi. 
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Vull agrair també al Sr. Camps, a pesar de la seva
intervenció breu, entenc que el Partit Popular en aquestes
qüestions no pugui parlar massa perquè encara recordam el
recurs d’inconstitucionalitat a les parelles del mateix sexe que
precisament varen eliminar el que hem retornat aquesta setmana
passada, que és el dret a poder tenir la tècnica de reproducció
assistida a les dones lesbianes i també el seu posicionament en
el Parlament Europeu respecte de les parelles LGTBI perquè
tenguin els mateixos drets a tota la Unió Europea.

Del Partit VOX dir que tenen un sentit de la discriminació
molt atrofiat i que hi ha un abisme entre la igualtat formal i la
igualtat real, però bé, tampoc no esper massa d’una persona que
té com a referents, un partit ideològic que té com a referents
Hongria i Polònia amb els atacs que tenen cap al col·lectiu
LGTBI, Hongria fins i tot ha decretat zona lliure de la
ideologia LGTBI, això ha de ser el somni húmedo del Sr.
Rodríguez amb les provoca...

(Remor de veus)

... amb les respostes que hi ha hagut per part de la Unió
Europea d’expedients sancionadors.

També dir que amb la..., també coneixíem les darreres
setmanes com una senyora, Sra. Carmen Cariciolo, que era
regidora del Partit VOX que ha denunciat l’homofòbia d’aquest
partit que ha rebut pressions sent regidora d’un municipi com
Bormujo per anunciar que es casava amb una dona immigrant.
Bé, doncs ha rebut a partir d’aquest anunci moltes pressions per
part dels companys de la seva formació política, però bé, ja
coneixem que ells volen amargar el orgullo en la Casa de
Campo, que ens diuen a les dones feministes, bruixes i per tant
aquesta és la ideologia de l’extrema dreta. 

Però em qued amb el positiu que és el suport que té aquesta
iniciativa per continuar reduint bretxes i discriminacions a les
dones lesbianes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Sans, d’Unidas Podemos.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Realment crec que no faré intervenció
perquè com que el Sr. Rodríguez sempre tergiversa les meves
paraules perquè pareix que com que ells només pensen en la
violència es creuen que les altres persones també pensam
d’aquesta forma, no faré intervenció perquè no vull contribuir
en el trauma que té i no vull que se’n vagi més afectat d’aquesta
comissió del que ja està.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara el Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies. Deia jo abans i em referia al procés que
ha viscut la nostra societat des de..., bé, des dels darrers quinze
anys i crec que hem de posar en valor, fins i tot el mateix Partit
Popular. Abans la Sra. Cano deia que, bé, és que es va
presentar un recurs d’inconstitucionalitat, bé, en aquell
moment, però també és veritat que com a societat hem avançat,
i crec que d’això es tracta. També evidentment els partits
polítics hem d’anar avançant a mesura que avança la nostra
societat i en aquest sentit crec que això és important. Per tant,
el que posam damunt la taula al cap i a la fi és fer una passa
més, una passa més d’aquestes qüestions que es fan patents
respecte d’un col·lectiu que moltes vegades ha estat
invisibilitzat i que evidentment s’ha de posar damunt la taula
totes aquelles qüestions, és a dir, totes aquelles coses que ens
falten per seguir avançant com a societat, a més en un context
on hem de tenir en compte també que hi ha hagut un cert també
retrocés per part, almanco, d’un sector de la nostra societat.
Basta veure les agressions homofòbiques que es produeixen a
les grans ciutats dia sí i dia també i que desgraciadament han
anat en augment. 

Per tant, això també és un crit d’alarma quan especialment
la reivindicació que es vol, és a dir, abans el Sr. Rodríguez feia
referència a la Constitució Espanyola, bé, també diu que tots
tenim dret a un habitatge, però bé, veig que hi ha capítols que
els agraden més que no altres, però bé, que evidentment ja hi ha
una declaració universal dels drets de les persones, aprovada
per l’ONU a la seva constitució que evidentment això ja ho
recull precisament crec que era 40 anys abans o almanco 35
anys abans.

Tot i això, recordar que a molts de països del món encara hi
ha pena mort per a la gent..., pena de mort, eh?, fins i tot els
Emirats Àrabs, que són tan amics de la Corona, aquests agafen
un..., quan hi ha un gai el tiren de dalt a baix d’un gratacel, així.
Per tant, és veritat que les relacions moltes vegades
internacionals es basen sobre relacions purament econòmiques
i no sobre la Declaració Universal dels Drets a les Persones,
com hauria de ser evidentment. D’això parlam al cap i a la fi,
d’una qüestió que no té fronteres. Per tant, si nosaltres podem
ser un referent en això, mira, almanco ho serem en qualque
cosa i ja ens va bé.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 4930/21.

Vots a favor? 11 vots a favor.

Vots en contra? 1 vot en contra.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4930/21, relativa a visibilització de les dones
lesbianes.

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