
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS,

DRETS HUMANS I ESPORTS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1094-2011 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2019 Núm. 6

 

Presidència
del Sr. Miquel Ensenyat i Riutort

Sessió celebrada dia 3 d'octubre de 2019

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 4735/19, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de
l’Oficina d’atenció integral a persones LGTBI... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

2) RGE núm. 5715/19, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a drets humans
per a les activistes iranianes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

 



80 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 6 / 3 d'octubre de 2019

EL SR. PRESIDENT:

Molt bona tarda, diputats i diputades. Vist que em pareix
que hi som tots i que són les quatre, podem començar, si us
sembla bé.

Pertoca en primer lloc demanar si es produeixen
substitucions.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, Sr. President, Silvia Cano substitueix Bea Gamundí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sr. President, Irene Triay substitueix Joan Mascaró.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
és relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE núm.
4735/19 i 5715/19, també.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4735/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, rel ativa a impuls de
l’Oficina d’atenció integral a persones LGTBI.

Començam amb el debat de la proposició no de llei
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a l’impuls de l’oficina
d’atenció integral a les persones LGTBI.

I volem saludar d’una manera molt cordial el president de
Ben Amics i el Sr. Víctor Robles, que avui horabaixa ens
acompanyen. Benvinguts.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president. Bona tarda a tothom, i també benvingut
aquí el president de Ben Amics, que ha volgut acompanyar-nos
en aquesta comissió.

Després de la seva aprovació, de la Llei 8/2016, per
garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i
intersexuals i per eradicar també l’LGTBI fòbia, és precís que
el Govern de les Illes Balears realitzi una sèrie  d’accions,
també de manera coordinada amb la resta d’institucions, per
poder desplegar aquesta llei. Som conscients, per tant, que
també hi ha hagut un traspàs de competències a aquests
consells insulars, que acabaran tenint delegades determinades
competències pel que fa a les qüestions relatives al tractament

de determinades problemàtiques referides a l’LGTBI fòbia i
d’altres qüestions derivades d’aquests conceptes. 

És també palès que encara no han aturat les agressions a
persones d’aquest col·lectiu en el nostre estat. Encara se
segueixen patint agressions. De fet en el moment de redacció
d’aquesta PNL vàrem rebre la notícia que feia pocs dies de la
darrera agressió que s’havia produït al País Valencià, i és una
qüestió  que encara no ha deixat d’aturar-se. Per tant
consideram que en un estat modern com el nostre les
administracions han de posar totes les eines que tenguin al seu
abast per evitar aquestes actuacions, però també s’han de posar
al costat de les víctimes d’aquestes agressions totalment
intolerables, i per això també volíem incloure aquesta
condemna en aquesta PNL per tal que el Parlament es
pronunciés de manera molt clara sobre aquesta qüestió, tenint
en compte la funció social que també hem de desenvolupar
des d’aquest parlament i la nostra responsabilitat envers la
societat.

Pel que fa a l’oficina d’aquest servei, i també hem parlat
amb l’entitat Ben Amics, el que es demana aquí és que es
generi aquest ens, que pugui atendre totes aquelles persones
que pateixin, que hagin patit o que estiguin en risc de patir
problemes pel que fa a la seva orientació sexual, és a dir, pel
simple fet de ser com són. En aquesta oficina volem que es
tractin de manera conjunta i de manera molt global també una
sèrie d’aspectes com pugui ser el familiar, l’educatiu, el
laboral, el social, i també una atenció específica a les
persones transsexuals, tant els infants com aquelles persones
que també estan realitzant un procés de reassignació familiar.

Som conscients, per tant, que la llei encara té pendent
aquest desplegament, i el que volem justament és que es posin
el més aviat possible totes les passes perquè aquesta oficina
pugui constituir-se, tirar-se endavant, i que a cadascuna de les
nostres illes puguin tenir una atenció personalitzada i molt
concreta d’aquestes problemàtiques totes les persones que
així ho requereixin. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Té la paraula ara la Sra. Mayor,
per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. No farem ús de la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares s’han presentat tres esmenes. Per defensar-les
donam la paraula a la Sra. Ribas, per un temps màxim de cinc
minuts. Sra. Ribas, en voler.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres aquesta PNL
trobam que..., perdó, encontramos que deja al margen a
muchas personas que están sufriendo discriminación.

La Constitución Española, en su artículo 14, establece el
principio de igualdad, y establece que no puede prevalecer
discriminación alguna por razón de sexo, también de
nacimiento, de raza, de religión, de opinión, o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Nosotros
estamos plenamente de acuerdo con este artículo y creemos
que se debe desarrollar al máximo.

Entonces, la discriminación a las personas por su
orientación sexual es sólo una de las múltiples posibles causas
de discriminación que puede sufrir una persona. Nosotros no
creemos que estigmatizar a las personas por su condición
sexual agrupándolas en colectivos sea la mejor manera de
defenderlas; nosotros creemos que precisamente la defensa de
las libertades individuales y de lo que incumbe a la privacidad
de las personas se debe respetar y no encasillarlas en
colectivos determinados, además, por todos sabido,
profundamente politizados, y si no que se lo pregunten a los
dirigentes que acudieron -de Ciudadanos- que acudieron, en la
última manifestación del Día del Orgullo Gay, a Madrid, pues
les podemos preguntar cómo fueron tratados, ¿eh?, por el
lobby que convoca esa manifestación, el lobby LGTBI, porque
yo creo que una asociación que no sea excluyente no debería
tratar así a personas por su ideología política, por ejemplo,
porque personas con orientación sexual diversa también la hay
de diversas ideologías, y no es algo que deba abanderar
solamente la ideología de la izquierda.

Entonces esta proposición no de ley, que lo que hace es
dejar fuera a personas que también sufren discriminación de
otras múltiples formas, consideramos que no es justa, no es
justa por ese doble motivo, en primer lugar porque está
encasillando a las personas que tienen una determinada
orientación sexual en un colectivo concreto y, por otro lado,
porque estáis dejando al margen a otras personas que tienen la
condición sexual que tengan, pero es que además tienen
discriminación por otros motivos, que también son igual de
loables defenderlos.

Entonces nosotros hemos presentado estas tres enmiendas
que, si se aceptaran, estarían protegiendo exactamente igual a
una persona que es discriminada por su orientación sexual,
pero es que además estaríamos protegiendo también a otras
personas que puedan ser discriminadas por eso, por ideología,
por religión, por origen o por todo lo  que nos dice la
Constitución Española, incluso por cualquier condición o
circunstancia personal o social, que creemos que sería lo más
justo y no estigmatizaríamos, como creemos que se está
haciendo de esta forma, a las personas por su orientación
sexual.

Nosotros, en nuestra primera enmienda, es una enmienda
de modificación; simplemente al punto 1, que estamos de
acuerdo en su contenido, simplemente añadiríamos, además...,

por supuesto que condenamos la agresión sufrida por esta
persona, pero además nos gustaría añadir que se condenen
igualmente las agresiones que se hayan producido hacia
personas que han sido víctimas de cualquier tipo de
discriminación social. 

Además hemos presentado una segunda enmienda, de
modificación del punto 2, que quedaría redactado: “El
Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno de las Islas
Baleares a que conjuntamente con los consejos insulares
avance en la creación de una oficina o servicio integral para
atender a las personas que padezcan, hayan padecido o estén en
riesgo de padecer discriminación o violencia por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”, que para
nosotros es lo justo y es cumplir con el mandato que nos da
nuestra constitución del 78.

Y además añadimos una tercera enmienda de modificación
para el último párrafo de esta iniciativa, que quedaría
redactado: “Esta oficina o servicio integral contará al menos
con las prestaciones de atención integral dirigidas a cualquier
persona que pueda ser atendida por cualquier cuestión por la
que pueda ser discriminada, para vivir de forma plena en todos
los ámbitos, familiar, educativo, laboral, social, etc.
Igualmente, toda la atención específica que puedan necesitar
las personas en el ámbito familiar, especialmente las familias
con niños que estén sufriendo cualquier tipo de
discriminación”, no solamente porque sean niños trans, como
dice la iniciativa, porque los niños sabemos que tenemos un
problema de bullying en muchos colegios y pueden sufrir
discriminación por cualquier tipo de causa, “mediante la
prestación de servicios de orientación, asesoramiento
jurídico, atención psicológica, atención y prevención de la
violencia en el ámbito familiar, mediación, formación y
participación comunitaria”, que es un concepto que nos gusta
introducir porque es muy importante que tengamos extendida
una red de personas cercana a estas personas que pueden sufrir
discriminación para sentirse apoyadas en sus barrios, en sus
casas y para tener personas próximas que les puedan echar una
mano en un momento determinado si sienten esa amenaza
social de algún individuo o algún depravado que quiera
discriminarles por algún motivo.

Creo...

EL SR. PRESIDENT:

Sra.  Ribas, si m’ho permet, han passat els cinc minuts, si
vol anar acabant.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Bé, idò ja està, simplement era això, dir que tenim
aquestes iniciatives, que per a res voldríem anar en contra, ni
molt menys, de qualsevol persona que tengui l’orientació
sexual que sigui, però simplement trobam que no se’ls ha
d’encasellar i que hem de fer més extensiva aquesta proposta.

Gràcies. 

 



82 ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 6 / 3 d'octubre de 2019

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Hi ha per part del Grup
Parlamentari Popular també una esmena, la RGE núm.
6441/19, i per a la seva defensa té la paraula la Sra. Durán, per
un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bones tardes a tots,
nosaltres davant aquesta proposició no de llei, ja ho dic aquí,
li volem donar suport. Evidentment, donarem suport al primer
punt de la proposició no de llei tant si s’accepta l’esmena del
Partit VOX com si no s’accepta; nosaltres entenem que en
aquesta proposició no de llei es parla d’una llei determinada
que es va aprovar a la passada legislatura, una llei que va
comptar amb un gran consens parlamentari, que es va fer molta
de feina amb unes esmenes perquè el text final redactat sortís
millor i creiem que a aquesta com a totes les altres lleis que
hem aprovat aquí al Parlament de les Illes Balears se li ha de
donar compliment.

Per tant, evidentment, com no pot ser d’altra manera,
votarem a favor de “El Parlament de les Illes Balears
condemna les darreres agressions patides per les persones del
col·lectiu LGTBI a l’Estat espanyol, de la darrera que es té
notícia va ser a València aquest mes d’agost”.

Al segon punt hem presentat una esmena, Sr. President,
que pretén el següent, només canvia... molt poc, és a dir, ens
sembla bé el text perquè, com dic, dóna compliment a la llei,
però la llei el que diu és: “en el disseny d’un servei d’atenció
integral per atendre les persones que pateixen, hagin patit o
estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de
la orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió  de
gènere”, que és l’article 9 de la Llei 8/2016.

Nosaltres entenem que ja que estan transferides les
competències als consells insulars es podria crear
perfectament, es podria fer perfectament un servei integral, no
importa que sigui una oficina específica, sinó dins la direcció
general insular que pertoqui, depenent de cada consell insular,
idò que es creï aquest servei integral el qual sí creiem que s’ha
de crear perquè també així ho diu la llei, no tant una oficina
específica, que sembla que li han de donar un nom d’oficina.

Per la resta no creiem que faci falta modificar cap de les
altres esmenes perquè creiem que en aquest moment aquesta
PNL tracta d’un tema determinat que es donar compliment a
la llei LGTBI.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Toca ara el torn de fixació de
posicions, de major a menor, donam la paraula al Sr. Gómez
i Gordiola, per par part del Grup Parlamentari Ciudadanos, per
un temps màxim de cinc minuts. Sr. Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, president, bones tardes a tothom. Des de
Ciutadans defensam el dret a la igualtat social de les persones
del col·lectiu LGTBI i, per tant, lluitam per la igualtat de
tractament i contra la discriminació  per raons d’orientació
sexual, identitat o expressió de gènere. Per tant, consideram
essencial que, dins una voluntat d’atenció integral per atendre
les persones que pateixen, hagin patit o estiguin en risc de
patir discriminació o violència per raó d’orientació sexual,
d’identitat de gènere o expressió de gènere, s’han de donar les
eines i la formació als professionals i treballadors públics en
la intervenció d’atenció davant la situació de vulneració dels
drets d’aquestes persones.

Ho dic... -perdó... gràcies, president-, ho dic perquè primer
de tot vull manifestar que donarem suport a la PNL que es
planteja en aquesta línia, com no pot ser d’altra manera, així ho
tenim recollit, aquestes mesures i altres, al nostre ideari, al
nostre programa i al nostre projecte i línies d’actuació de la
Secretaria d’Igualat del nostre partit.

Quant al nostre posicionament sobre l’esmena que fa el
Partit Popular, en principi així com està redactada li donarem
suport i demanarem al Grup Parlamentari Socialista que ho
entengui així, no tan sols perquè ho diu la llei, que recull
pròpiament un servei i no un ens, sinó per la nostra línia de
posicionament és no crear més ens públics que puguin suposar
major despesa. Una oficina sí que es pot entendre que té una
estructura amb una responsabilitat política d’alt càrrec, un
servei s’entén dins l’estructura administrativa que pugui tenir
una direcció insular o una direcció general o una secretaria
autonòmica, tal com està organitzada la comunitat autònoma,
el Govern de les Illes Balears. 

Per tant, a aquesta sí que li donaríem suport amb aquesta
redacció que proposa el Grup Popular.

Per altra banda, volia manifestar dues coses: una, jo
agraesc l’empatia i el suport que ha dit, que ha donat el Grup
Parlamentari VOX a la situació que varen patir alguns
membres de Ciutadans a diferents manifestacions en suport
del Dia de l’Orgull Gai i altres activitats, però evidentment es
va fer per part d’algunes entitats, el posicionament d’algunes
entitats, per part d’algunes persones, no, ni molt manco, de tot
el col·lectiu LGTBI. Això per començar. I aquesta línia
d’actuació que és condemnable, que és lamentable i que crea
una situació d’incertesa a la societat en general, perquè no
s’entén... no ens desviarà en cap moment de la nostra línia, del
nostre plantejament polític ni del nostre posicionament sobre
la defensa manifestada aquí avui, al nostre programa i al nostre
ideari i  no ens desviarà ni molt manco del suport a aquesta
PNL.

També volia dir que animaria que qualsevol fet de
discriminació que es vulgui dur a aquesta cambra per
condemna o per instrumentar a través d’una proposició no de
llei o d’una altra en discriminació que es pugui produir se
sumi a aquesta i a altres, i siguin debatudes i promogudes aquí,
no exclou el fet que es presenti una proposició no de llei amb
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unes actuacions a un col·lectiu òbviament que pateix una
discriminació i una agressió. 

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta PNL i a
qualsevol altra, però ens centram en aquesta proposició no de
llei.

Jo no volia esgotar, president, no record si després podré
tenir un altre minut, no esgotar-ho i, si no, l’exhauriré.

Repetesc, donarem suport la PNL, ens agradaria presentar
una esmena in voce en aquesta cambra en la línia que he
plantejat, que és: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears que desenvolupi plans de formació
especialitzada i estableixi protocols d’actuació per als
professionals i funcionaris que intervenen davant situacions de
risc, violència o discriminació per raons d’orientació sexual,
d’identitat de gènere o expressió de gènere”, en el sentit de
donar una actuació integral. Tot i que ho pugui tenir com a
objectiu aquest servei, entenc que la formació ha de ser de tot
l’àmbit de l’administració a través de l’Escola Balear o
qualsevol pla de formació dels treballadors públics,
especialment de les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Per tant, instaríem, demanaríem que s’incorporés aquesta
que entenem que és una millora i una especificació concreta
d’una eina que té  el Govern que és la formació dels seus
treballadors públics, igual que la tenen el consells insulars i
les corporacions locals.

Malgrat que no s’acceptés, entenc que el que cal és
presentar-la en termini i en forma, enregistrada, però ja és una
pràctica habitual quan són millores dins el debat que es generi
presentar-la, per això la duim aquí i entenem que és una
aportació i una millora.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres estam absolutament
d’acord amb aquesta proposició no de llei que presenten els
grups proposants i simplement fer un parell de reflexions. 

Per suposat que condemnam aquesta darrera agressió
física, però ja aprofitarem per dir que rebutjam i condemnam
qualsevol agressió física o psicològica a aquest col·lectiu,
qualsevol microagressió, qualsevol acudit de mal gust les
rialles de discriminació, tot allò que té a veure amb fer enfora
un col·lectiu que ha patit històricament, que han hagut
d’estimar-se en secret, que s’han vist condemnats a
desenvolupar la seva sexualitat a antres de mala mort, tal
vegada no les generacions d’ara, però sí les que ara són més
majors, etc.

Vull saludar en Víctor per ser aquí i per suposat nosaltres
hi donarem suport. 

Simplement, fer una reflexió, quan el grup proposant diu:
“volem una atenció específica, volem que es posi en marxa,
volem una atenció personalitzada...”, canviem el “volem” pel
“facem”, és a dir, posem uns terminis, diguem: “comptem amb
aquest pressupost, desenvolupem a patir de tal dia, posem-nos
uns terminis...”, perquè no es dilati en el temps aquesta bona
voluntat.

Pel que fa a les esmenes, a nosaltres la del Partit Popular
ens sembla bé, donar compliment a la llei LGTBI, per cert és
a la que el Grup Parlamentari El Pi va donar tot el suport i
envoltar-nos en aquest desenvolupament de tots aquells que en
saben, tal vegada és una obvietat el que dic, però aquells
especialistes, les víctimes, les associacions

Pel que fa a l’esmena del Grup Parlamentari VOX, jo crec
que no és tema d’aquest capítol, és a dir, no és la lliçó del dia,
avui parlam del col·lectiu LGTBI, no parlam de la resta de
col·lectius i, tal vegada, per voler incloure’ls tots dins un sac
el que intentam en realitat és discriminar un col·lectiu concret
que avui és el protagonista. 

Per tant, nosaltres estaríem d’acord amb l’esmena del
Partit Popular, però no amb les de VOX perquè hi veiem al
darrere unes ganes d’acabar fent discriminació en ficar tothom
en el mateix sac. Per suposat que tots els col·lectius, totes les
persones tenen dret a ser iguals a la resta, així ho diu la llei,
així ho diuen els Drets Humans, però bé, crec que no és tema
d’aquest capítol.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Ara procedeix la suspensió de
la sessió per un temps de deu minuts si així es considera, o
podem prosseguir, com vostès vulguin. Idò, un cop escoltats
els diferents grups parlamentaris farem ara una intervenció
que començarà el Grup Parlamentari Socialista, per un temps
màxim de cinc minuts, per fixar posició i assenyalar si
accepten les esmenes. Sr. Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí, gràcies, president. Pel que fa a la intervenció de VOX
jo he de dir molt clar que les agressions no formen part de la
privacitat de les persones, no és una cosa que s’hagi de cenyir
a la privacitat d’una persona, en el secret, a la seguir patint en
silenci, no poder denunciar i no poder tenir una administració
pública al teu costa que et doni suport. Aquest tipus de
plantejament el que fa justament és embarrar completament la
intenció d’aquesta PNL i voler introduir aquí en el debat la
seva ideologia, que citaré la seva exdiputada perquè no hagi de
ser jo cada vegada que els digui ultradretans, però citaré la Sra.
Constestí, quan els va dir: “derechos adquiridos como el
matrimonio sexual se convierten..., quieren que se
conviertan en un derecho a hacer lo que quieras mientras
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yo no lo vea en una vuelta al armario”, diu també: “viendo
como una foto de la bandera del movimiento gay es motivo
de expulsión del partido”.

Això són les credencials d’aquest partit i amb les seves
esmenes el que han intentat fer-nos aquí és llevar el focus
d’atenció del que volien que fos el contingut d’aquesta oficina,
llevar el focus d’atenció també sobre la Llei 8/2016, que és
una gran fita assolida per aquesta societat i que fou aprovada
en el Parlament a l’anterior legislatura, i el que volen és fer
tornar a l’armari a moltes persones que pateixen agressions i
intenten desvirtuar i afegir elements com això de la
discriminación social, que m’agradaria saber molt bé a què es
refereix, però quasi m’estim més no saber-ho.

Per tant, deixam aquí aquesta qüestió perquè n’hi ha prou
a veure on ells també tenen responsabilitat de govern o donen
suport a governs de l’altra banda de la dreta que sempre acaben
impulsant el seu discurs de l’odi, i ho hem vist no fa massa a
la Comunitat de la Regió de Múrcia on s’han ficat també amb
les formacions que es donen als instituts per prevenir
determinades qüestions com puguin ser bullying a persones
homosexuals, etc, que el que ells no acaben de veure encara
és, per tant, que tota la prevenció, tota l’educació el que ajuda
justament és a prevenir agressions, a prevenir discriminacions.
Ells no ho veuen, segueixen pensat que això és una cosa, com
deia la Sra. Ribas: “que incumbe a la privacidad de las
personas”. (...)

Pel que fa a l’esmena del Partit Popular, nosaltres l’hem de
rebutjar perquè evidentment és un matís i aquí no hi veig una
gran disparitat d’opinions, però sí que nosaltres consideram
que ha de ser una oficina específica, ha de tenir una
denominació i una tipologia de servei diferenciat i no el
virtual d’altres serveis, per tant, volem que sigui una cosa molt
concreta justament perquè ho ha demanat l’entitat que és aquí
present i altres persones que volen una qüestió molt concreta,
molt més cenyida a l’estructura de l’administració, per tant
volem mantenir l’estructura d’oficina.

I també consideram que aquesta qüestió de demanar que
s’inclogui a les competències de la direcció insular competent
no escau perquè ja en el redactat de la PNL nosaltres posam
que sigui en col·laboració amb els consells insulars. 

Hem de dir que en aquest cas, en aquest desplegament de
la llei, en el desplegament de les competències, e l Govern
balear reté  la competència de dissenyar i programar els
serveis i, en canvi, els consells insulars tenen la competència
d’executar-los. Per tant, nosaltres pensam que a la nostra PNL
ja queda desplegat aquest sentit i que no seria, per tant,
necessària l’aprovació d’aquesta esmena, per la qual cosa
nosaltres també la rebutjaríem.

I faríem una crida d’atenció al Partit Popular, ja que es
preocupa per les direccions insulars que tenen competències
d’igualtat, que tal vegada seria bona idea que recuperessin la
del Consell d’Eivissa.

Pel que fa a l’esmena presentada in voce pel Grup
Ciudadanos podríem estar d’acord amb el seu plantejament,
ens hagués agradat molt més que ens l’haguessin presentada
d’acord amb els terminis establerts per la cambra, en principi
no hi veiem problema, però consideram que ara mateix el
Govern de les Illes Balears té tota una sèrie de plans de
formacions en qüestions de personal públic amb les qüestions
a les quals vostès han apel·lat i que, tal vegada, seria idoni
poder donar-li una volta més, que vostès la puguin presentar en
una altra tramitació, i segurament si no hi veiem cap mena
d’inconvenient estic segur que podem donar-li suport. 

Per acabar, a El Pi nosaltres volem, els diputats volem i
l’executiu fa. Nosaltres volem que s’apliqui la llei el més aviat
possible, nosaltres volem que es tiri endavant el més aviat
possible aquesta oficina i per suposat instam el Govern de les
Illes Balears que faci, que ho faci el més aviat possible perquè,
ja ho he explicat a la meva primera intervenció, és una qüestió
que encara està damunt la taula, és una qüestió que tenim
pendent, és una assignatura pendent encara de la nostra
societat i crec que estarem tots molt contents, o gairebé tots
perquè em sembla que hi ha algú en aquesta cambra que no ho
està, però la gran majoria de la societat estarà molt contenta
que tiri endavant aquesta oficina.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per tant, passaríem a...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Si?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Volia demanar votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Passaríem per tant a fer votació separada.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

President, una consulta.

EL SR. PRESIDENT:

Si?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Atès el posicionament que farà el Grup Parlamentari
Socialista sobre les nostres propostes, hi cap una petita
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intervenció? No. Demanar una aturada per...? Tampoc.
D’acord, ja està, era qüestió de consultar-ho. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a votació. 

Vots a favor del punt primer?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al punt segon. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 3 abstencions i 1 en contra. 

(Se senten veus de fons que diuen: “no, són 4") 

EL SR. PRESIDENT:

Són 4. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 4 abstencions i 1 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència, queda aprovada la
proposició no de llei. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 5715/19,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, rel ativa a drets humans
per a les activistes iranianes.

Passam ara a debatre la segona proposició no de llei, la
RGE núm. 5715/19, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
drets humans per a les activistes iranianes.

Volem saludar especialment dues persones per part
d’Amnistia Internacional que ens acompanyen avui horabaixa;
havia apuntat els noms per..., exacte, permeti’m, el Sr. Jaime
Maisonneuve, no sé si ho he llegit així com toca, però bé, i el
Sr. Miquel Dalmau, per part d’Amnistia Internacional. Ben
arribats i benvinguts a aquesta casa. 

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Cano, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull també
agrair la presència d’Amnistia Internacional per assistir a
aquest debat de les activistes iranianes. 

El principi de no-discriminació, i concret el principi
d’igualtat entre homes i dones, és un principi clau en el dret
internacional, està consagrat a la Declaració Universal dels
Drets Humans, es troba a diversos tractats que vinculen els
governs a actuar d’una manera concreta i a estendre
determinades accions per promoure i protegir aquests drets i
llibertats fonamentals de grups i d’individus. 

A la República Islàmica d’Iran a les dones i a les nines no
se 'ls  permet sortir de les seves llars si no es cobreixen el
cabell amb un mocador i els braços i les cames amb roba
solta, una imposició que viola la Declaració de Drets Humans
que Iran ha ratificat i que està legalment obligada a complir,
especialment la Carta de Nacions Unides i el Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics.

El passat abril, amb motiu del Dia Internacional de la Dona,
Yasaman Aryani, la seva mare Monireh Arabshahi i Mojgan
Keshavarz, varen ser detingudes per haver-se llevat el vel i
repartir flors en els vagons de dones del metro de la capital,
Teheran. A les xarxes socials es varen fer virals els seus
vídeos repartir flors sense vel i dient a la resta de dones que
esperaven retrobar-se en un futur i caminar plegades de la mà
tu amb hiyab i jo sense. Aquestes dones formen part del
moviment activista denominat Dimecres Blancs i rebutgen les
lleis del vel islàmic, obligatori a Iran.

Les tres dones han estat condemnades en un judici, en el
qual no se les va permetre l’accés als seus familiars. Als seus
lletrats tampoc se’ls va deixar accedir al sumari, ni defensar-
les en la fase d’apel·lació. Mare i filla han estat condemnades
a 16 anys de presó cadascuna, 5 de presó per associació i
coalició contra la seguretat nacional, 1 any de presó per
difondre propaganda contra l’estat i 10 anys de presó per
encoratjar i preparar les bases per a la corrupció i la
prostitució.

Mojgan, per altra banda, va ser condemnada a 23 anys i 6
mesos, perquè li varen sumar a tot l’anterior un delicte d’insult
a les santedats islàmiques; va ser detinguda, copejada davant la
seva filla de 9 anys i va estar desapareguda durant diversos
dies. Apareix també en aquest vídeo del repartiment de flors.

Aquests casos desgraciadament no són casos aïllats. Entre
d’altres trobam la condemna a la periodista Mourdia Amiri a
10 anys i 6 mesos de presó i 148 fuetades per haver difós una
manifestació de treballadors amb motiu de l’1 de maig en un
diari. O el de l’advocada iraniana Nasrin Sotohudeh, defensora
dels drets de les dones, condemnada a 38 anys de presó i 148
fuetades, la d’aquesta advocada és la sentència més dura que es
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recordi en molts d’anys contra una defensora o un defensor
dels drets humans. 

En virtut dels dret internacional, els estats tenen
l’obligació de respectar els drets  humans de totes les
persones, sense discriminació i de protegir-les contra els
abusos contra aquests drets comesos per tercers, inclosos
agents no estatals pertanyents a les mateixes famílies o
comunitats de les víctimes i garantir que es poden exercir
aquests drets a la pràctica. Els estats, per tant, no han
d’imposar requisits d’aplicació general sobre la vestimenta de
les dones i les han de protegir. La coacció per part d’agents
estatals de la policia de la moral, o no estatals, en forma de
familiars o de patrulles ciutadanes, violen el dret de les dones
a la llibertat d’expressió i la llibertat de religió o creença. Les
dones han de ser lliures de decidir si volen o no portar
determinats símbols religiosos. 

Nacions Unides, la Unió Europea, o entitats com les que
ens acompanyen avui horabaixa, Amnistia Internacional han
rebutjat aquestes condemnes i per tot això presentam les
següents propostes d’acord.

La primera és que el Parlament es solidaritza amb Yasaman
Aryani, Monireh Arabshahi, Mojgan Keshavarz i Nasrin i les
altres dones empresonades per reclamar llibertat en contra de
l’obligació de portar el vel a la República Islàmica d’Iran.

La segona és condemnar qualsevol violació dels Drets
Humans per part de la República Islàmica d’Iran.

I la tercera és que el Parlament exigeixi la llibertat de les
activitats pels Drets Humans de les dones i instar tant el
Govern d’Espanya com la Unió Europea a fer les mediacions
internacionals necessàries per aconseguir l’anul·lació de les
seves sentències.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Comença ara el torn de fixació
de posicions de major a menor. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Durán, per un temps màxim de
cinc minuts. Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes a tots i
especialment a les persones que ens acompanyen avui
horabaixa d’Amnistia Internacional.

Evidentment nosaltres no podem fer res més que donar
suport a aquesta proposició no de llei. Hi hauria molt per dir,
però em sum a tota l’explicació que ha donat la Sra. Sílvia
Cano sobre aquesta proposició. Evidentment nosaltres
condemnam i rebutjam qualsevol violació dels Drets Humans
i en aquest cas les que es fan des de l’estat d’Iran. Ho ha fet
l’ONU, Amnistia Internacional, ho ha fet també la Unió
Europea.

Tant de bo! un dia, prest, no sigui una causa d’una
condemna de 56 anys anar pel carrer amb un requisit que et
marquen des de l’estat, dur un determinat tipus de vestimenta,
en aquest cas un vel. Tant de bo un dia es respecte la llibertat
tant a Iran, com a la resta de països, perquè qui vulgui dur vel
el dugui i qui no el vulgui dur que no el dugui.

Evidentment donarem suport a la proposició i votarem a
favor dels tres punts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos, Sr. Gómez Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Des del Grup Parlamentari Ciutadans
donarem suport íntegrament a la PNL en seva redacció
íntegre. He de reconèixer i valorar molt positivament la
iniciativa que han tengut els que presenten la PNL aquí avui.

Així que reiterar la nostra ferma condemna a la situació de
privació de la llibertat de les dones a segons quins indrets.
Donar suport també a l’activitat que el tercer sector, el teixit
associatiu fa envers la defensa dels Drets Humans, un és
Amnistia Internacional, saludar-los, enviar una salutació des
del meu grup parlamentari al seu president i als representants
que són aquí avui.

I reiterar el nostre suport a aquesta PNL. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons... Ah, perdó
VOX, perdó, perdoni Sra. Ribas. Per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gràcies, president. Bueno nosotros estamos muy
satisfechos con esta proposición no de ley que presenta
PSOE, Unidas Podemos y MÉS, de hecho nos produce una
gran satisfacción comprobar que al fin de parte  de estos
grupos pues se están condenando estas prácticas por parte de
un estado islamista como es Irán. Porque, por ejemplo, el Sr.
Pablo Iglesias no lo tiene tan claro, presenta dos programas
emitidos en la cadena iraní Hispan TV, que cuenta incluso con
la participación de su mujer, Irene Montero, y gracias a ello,
el Sr. Iglesias, recibe un sobresueldo del Gobierno iraní. 

Incluso debemos recordar como la socialista Meritxell
Batet, presidenta del Congreso, recibió, o pretendía recibir, a
una delegación iraní, pidiendo a las diputadas no tocar, ni
mirar de cerca a los hombres, a pesar de las declaraciones de
Carmen Calvo, también socialista, que literalmente dijo: “el
feminismo nos lo hemos currado en la genealogía del
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pensamiento progresista, del pensamiento socialista”. Pues
bien, tuvo que ser el grupo político VOX quien parase ese
ultraje y esa bochornosa situación a la que se pretendía
someter a las diputadas españolas. Y es muy grave, porque las
diputadas del Congreso representan la soberanía nacional,
representan a todos los españoles, hombres y mujeres de
España, no sólo representan a las mujeres, también
representan a los hombres, también deberían tenerlo los
representantes iraníes.

Y, por cierto, si de verdad les importan los Derechos
Humanos que se violan sistemáticamente en Irán, deberían
también replantearse la enseñanza del islam en la educación,
si no quieren acabar importando a nuestra cultura la barbarie
que se vive a diario en los países de tradición islámica, y
apuesten por la enseñanza de la religión católica, que es la que
nos ha permitido adquirir la ética y la moralidad que rige el
mundo occidental. ¿De verdad quieren que nuestros niños
estudien la doctrina islámica, el sometimiento de la mujer, la
obligatoriedad del velo, porque no llevarlo es pecado?

Por cierto, todo lo que ha relatado, todas las vulneraciones
de los Derechos Humanos en ese país, que sepa que vienen
directamente impuestas por la interpretación de la doctrina y
de los dogmas del islam.

No tengo más que añadir, simplemente que por supuesto
vamos a apoyar esta iniciativa y vamos a votar a favor.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part d’El Pi Proposta per
les Illes té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. D’entrada fer una reflexió, em sap
molt de greu que es vulgui fer batalla política o  ideològica
d’un tema tan seriós com és aquest, quan s’atempta contra els
drets humans i sobretot drets humans de persones i en aquest
cas concret de dones.

Nosaltres estam absolutament d’acord amb aquesta
proposta que es posa avui damunt la taula, els tres punts els
firmaríem paraula per paraula, i hem de recordar que així com
parlàvem del col·lectiu LGTBI, quan passen aquesta coses no
és un tema privat, és un tema de tota la societat, és un tema de
tots els parlaments, de tots els governs autonòmics, estatals i
supraestatals, és a dir, la Unió Europea. Per tant nosaltres hi
donarem suport.

I no m’estendré molt. Vull saludar els dos companys
d’Amnistia Internacional que avui són aquí, i simplement
recordar una frase que m’encanta quan veig que creixen segons
quines ideologies i que m’ho gravaria o m’ho tatuaria damunt
la pell, i crec que tots ho hauríem de fer una mica perquè és un
avís del que malauradament tal vegada ens ve i que pateixen ja
alguns països, com és el cas concret d’Iran; deia Simone de

Beauvoir: “No oblideu mai que n’hi haurà prou amb una crisi
política, econòmica o religiosa perquè els drets de les dones
tornin a ser qüestionats; aquests drets mai no es donen per
adquirits, heu de romandre vigilants durant tota la vida”, i en
aquesta vigilància a El Pi sempre ens hi trobareu.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Té la paraula ara la Sra. Cano,
per un temps màxim de cinc minuts. Sra. Cano, en voler.

LA SRA. CANO I JUAN:

En primer lloc, vull agrair  e l suport de totes les forces
polítiques a aquesta proposició no de llei, i que a la Comissió
de Drets Humans, amb tots els representants, puguem tenir
una veu única, alçada en contra de les vulneracions, en aquest
cas contra de les activistes a l’Iran.

Ara la senyora representat d’El Pi, la Sra. Sureda..., -ai,
perdona, la Sra. Pons, l’he batejada com a Lina Sureda, i em
sap molt de greu, però és que no...- fe ia una reflexió molt
interessant de na Simone de Beauvoir, i crec que en el cas de
l’Iran és molt gràfic de com amb una revolució i després la
perversió que es va fer per part de l’aiatol·là i es va instaurar
una dictadura teocràtica, sobretot els drets de les dones varen
ser els primers que varen botar enlaire, de dones que anaven
lliurement per tot l’espai públic, anaven com volien, a dia
d’avui hi ha una discriminació a tots els nivells: a nivell de
salari mínim els homes cobren cinc vegades més que les
dones, encara està instaurada la xaria, els homes hereten el
doble que les dones per llei, el testimoni d’una dona no val res
si no el ratifica una altra persona, i després l’obligatorietat de
dur l'hijab.

Crec que el fet que avui puguem, amb una veu, puguem
reclamar i reconèixer aquesta lluita feminista que duen a
terme les dones a Iran, que ja té molta trajectòria i no és
només una única iniciativa aquesta dels Dimecres Blancs, sinó
que a través de les xarxes socials en els darrers temps, al
Facebook, es fan fotos sense l'hijab, sense el vel, són petites
rebel·lies que aquí poden semblar més o manco insignificants
però que allà directament es juguen la vida i que són
represaliades i que són empresonades, algunes són
assassinades, els seus familiars són segrestats per silenciar
aquestes protestes d’aquestes dones activistes. I és important
que sentin la solidaritat del Parlament de les Illes Balears i
que no estan totes soles, i  que és necessari que aquestes
sentències es puguin anul·lar i que es faci tota la mediació
internacional possible.

Respecte..., com que tot han estat més o manco opinions
favorables, m’agradaria incidir en el que ha comentat la
representant, la Sra. Idoia Ribas, de VOX. La setmana passada
en aquesta mateixa cambra vàrem haver d’escoltar un diputat
seu recitar el Cara al sol, i per a nosaltres és molt incoherent
que es critiqui un règim teocràtic islàmic, mentre que després
es recita aquest himne d’una dictadura que va fer de
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l’integrisme religiós nacional catòlic la seva bandera per
reprimir fortament les dones, amb un replegament cap a la llar,
l’espai domèstic, privat i reproductiu, amb el lema de ni la
cuina i l’església és el lloc que el franquisme assignava a les
dones, i en general és el lloc que qualsevol integrisme i
fonamentalisme reserva a totes les dones.

Respecte de l’acord de la comunitat islàmica, el meu grup
és de l’opinió que cap religió ha de ser a les escoles, cap, ni la
catòlica ni la musulmana, cap, i és el principi del laïcisme que
defensam, i mentre tenguem les lleis que tenim hem d’acatar-
les, però a nosaltres ens agradaria que s’avançàs cap al
laïcisme, cap religió a les escoles.

I el tema de VOX..., que ataquen més aviat per pur racisme,
i hem d’estar alerta dels racistes disfressats de feminisme,
com fan a França amb na Marine Le Pen o veiem aquí, per
exemple, concretament en el nostre parlament, perquè quan el
racisme treu a col·lació la discriminació de les dones per
legitimar les seves postures i no per lluitar a favor dels seus
drets, hem de fer un esforç màxim per desemmascarar aquest
tipus de plantejament. Jo crec que la qüestió central és que
s’empresonen activistes, les castiguen, les peguen fuetades, i
des d’aquí fem una condemna d’aquesta situació, ens
solidaritzam, i sol·licitam de l’Estat i  a la Unió Europea la
mediació necessària per aconseguir l’anul·lació de les
sentències.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. Podem passar a votació.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Queda per tant aprovada per unanimitat. 

I abans d’aixecar la sessió ens permetran, sobretot a
efectes de l’acta digital, fer referència a un error que hi ha
hagut a la votació del punt segon de la PNL anterior, la
4735/19, la votació ha estat la següent.

LA SRA. SECRETÀRIA:

La votació quedaria: 7 a favor, 1 en contra i 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

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