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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, diputats i diputades. Saludam, en primer lloc,
els diputats i les diputades que hi són de manera virtual, Sra.
Assumpció Pons i Fullana, molt bon dia.

LA SRA. PONS I FULLANA.

Bon dia, president.

EL SR. PRESIDENT.

Sra. Cristina Mayor Abad, molt bon dia.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

I Patrícia Font i Marbán, molt bon dia.

LA SRA. FONT I MARBÁN.

Bon dia a tothom.

EL SR. PRESIDENT:

Correspon, en primer lloc, demanar si es produeixen
substitucions.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí, Sr. Presidente, Sergio Rodríguez en sustitución de
Idoia Ribas.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sí, Sr. Presidente, Maxo Benalal en sustitución de mi
compañero Juanma Gómez, perdón.

EL SR. PRESIDENT:

En segon lloc, els inform que, atesa la participació
d’alguns diputats i diputades per videoconferència, la votació
de les proposicions no de llei serà pública per crida. Per tant,
d’acord amb l’article 97 del Reglament, la secretària
anomenarà els diputats i les diputades que respondran “sí”,
“no” o “abstenció”. La crida es realitzarà per ordre alfabètic.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu al
debat de les Proposicions no de llei RGE núm. 8462/20, la
RGE núm. 8499/20 i la RGE núm. 8550/20.

1 ) Proposició no de llei RGE núm. 8462/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures
específiques per al col·lectiu LGTBI durant i després del
confinament per la COVID-19.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 8462/20, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
mesures específiques per al col·lectiu LGTBI durant i després
del confinament per COVID-19.

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, bon dia a tothom. És una realitat que
molts d’adolescents i joves que conviuen amb els seus
familiars a les llars familiars han d’ocultar la seva orientació
sexual perquè no és acceptada en el si de la seva família.
Durant el confinament s’ha viscut aquest fenomen que s’ha
vengut a anomenar com a doble confinament, perquè ens hem
trobat amb molts de joves i adolescents que s’han vist obligats
a tornar a l’armari quan s’han vist obligats a tornar a moltes de
les seves llars, justament per haver de passar un confinament
per al qual no tenien recursos o de vegades no tenien una casa
pròpia on poder estar. Això ha tornat a reproduir situacions de
discriminació dins l’entorn familiar. 

La Federació Estatal d’Entitats LGTBI ja va anunciar en el
seu moment que es produïa un maltractament psicoemocional
continuat justament per a totes aquestes persones que es veien
obligades a retornar a les seves llars i  es veien obligades a
afrontar novament situacions d’LGTBIfòbia.

El Consell de la Joventut de les Illes Balears, amb data 16
d’abril, va emetre un comunicat on advertia novament de la
vulnerabilitat dels joves en una situació de crisi, com era la
que patim, i també denunciaven la situació del doble
confinament que patia el col·lectiu LGTBI.

L’informe de Ben Amics de l’any 2019, anomenat Joves
davant la diversitat de gènere, advertia de l’assetjament
escolar, del ciberasssetjament i del major percentatge o
probabilitat de suïcidi en els joves LGTBI, pel fet de no
veure’s integrats o discriminats dins els seus entorns escolars,
i advertia, a més, de la necessitat que els professionals de
l’educació i de la joventut fossin al seu costat per poder
detectar qüestions d’assetjament, cosa amb la qual,
evidentment, durant el confinament no han comptat, perquè els
mestres i els educadors no eren devora aquests al·lots.

L’estudi de La Complutense, també recent, adverteix que
els joves entre 18 i 39 són els que pateixen més ansietat,
depressió, soledat i també altres patologies més acusades per
la manca de companyia.

L’Anuari de la Joventut dels anys 2018 i 2019 adverteix
de les causes de suïcidi i diu que és la segona causa de mort
entre els joves entre 15 i 29 anys, parla que el
ciberassetjament és una de les principals causes del suïcidi i
també parla que les minories, en aquest cas el col·lectiu
LGTBI és del més propens justament a recórrer a aquesta
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desesperada sortida quan veuen que són contínuament
assetjats. 

L’educació formal, que ha estat suspesa durant tot el temps
de confinament, ha evitat el que deia abans, el contacte dels
professionals de l’educació i de la joventut amb els joves per
tal de poder detectar aquests assetjaments i ha incrementat els
contactes virtuals, que no els presencials, que han potenciat
encara més, o poden haver potenciat encara més, el
ciberassetjament escudant-se també en l’anonimat que
proporciona moltes vegades les xarxes socials.

Tant l’Associació LGTBI que tenim a les Illes Balears, la
principal Ben Amics, com també la Federació Estatal
d’Entitats LGTBI a nivell d’Estat i  també la mateixa
Conselleria de Presidència han posat a l’abast dels usuaris
telèfons d’ajuda per poder denunciar aquestes situacions i ens
han informat que hi ha hagut un cert repunt de denúncies
d’LGTBIfòbia dins l’àmbit familiar.

També s’ha parlat que la violència intragènere, la violència
que es produeix entre dues persones del mateix sexe, ha
augmentat i que, a més, ja ho sabem, tenim coneixement
estadístic, que en moltes ocasions aquesta violència no es
denuncia perquè justament moltes vegades no és compresa per
les autoritats policials.

Per tots aquests motius tenen a les mans una proposició no
de llei, que esperam comptar amb el seu suport, en la qual,
primer de tot, volem agrair la tasca dels professionals que
s’han dedicat a atendre el col·lectiu LGTBI durant la
pandèmia, el tercer sector, les entitats i també l’administració
pública. Després presentam una bateria de propostes que tenen
l’objecte d’estudiar aquest fenomen del doble confinament,
poder establir protocols adreçats a professionals de
l’educació i de la joventut per poder combatre situacions
similars i perquè tenguin més informació sobre què ha passat
i que, en cas de futurs confinaments, puguin també tenir més
eines per prevenir, estratègies de prevenció, increment de
col·laboració i també de campanyes amb les entitats per poder
posar a l’abast de les persones usuàries del col·lectiu LGTBI
els mitjans per poder denunciar aquestes situacions,
augmentar la interlocució amb les entitats LGTBI i també
poder augmentar els casos en què l’administració intervé en
cas de detectar-se qüestions relacionades amb LGTBIfòbia
dins l’àmbit familiar, atesa la dificultat que això suposa moltes
vegades per a les mateixes víctimes per poder denunciar-ho.

Això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Bon dia a tothom, moltes gràcies, Sr. President. El
confinament ha posat a prova totes les nostres formes de

vulnerabilitat i ataca amb més violència totes les persones que
són vulnerables, com ja hem tractat en aquesta comissió
diverses vegades, com són els infants, com és el col·lectiu de
violència de gènere i també com són les persones amb
diversitat com les LGTBI.

Fruit del confinament, moltes persones adolescents i joves
lesbianes, gais, trans i bisexuals s’han vist obligades a conviure
permanentment amb unes famílies que no accepten la seva
pertinença al col·lectiu LGTBI.

Diversos col·lectius, com ja ha comentat el Sr. Ferrer,
alerten de la situació d’especial vulnerabilitat en la qual es
troben moltes persones del col·lectiu a conseqüència de la
crisi provocada per la COVID-19, perquè el confinament i la
privatització temporal de llibertat agreugen les
discriminacions ja existens.

Les persones LGTBI a les quals l’estat d’alarma obliga a
conviure amb persones o familiars que rebutgen la seva
identitat o la seva orientació sexual, això suposa un
maltractament psicoemocional continu, això comporta un
increment de situacions LGTBIfòbiques a les llars i fa que els
nostres joves tenguin ansietat, depressió, frustració, rebuig i
aïllament. Les persones LGTBI sofreixen en general nivells
més alts de violència i exclusió i privació dels drets a causa de
l’estigma, la discriminació i la criminalització de la seva
realitat.

L’informe sobre els joves i la diversitat sexual de gènere,
que va presentar Ben Amics el passat juny, de l’any passat,
perdó, del 2019, es va publicar a l’informe Joves en la
diversitat sexual i de gènere, que posa de manifest
l’assetjament escolar per l’orientació sexual i identitat de
gènere, així com la necessitat que professionals de l’educació
estiguin preparats per reconèixer l’LGTBIfòbia i prevenir els
riscos.

Per tots aquests motius, entre altres, presentem aquesta
PNL, en primer lloc, per reconèixer i agrair la tasca de tots els
professionals implicats en l’atenció a les persones del
col·lectiu LGTBI, tant al personal al servei de les
administracions públiques com a aquells que ho fan des del
tercer sector, inclosos el voluntariat i les associacions sense
ànim de lucre, així com també demanam per dur a terme una
bateria d’accions que ajudin a reduir e ls  efectes nocius del
doble confinament per a aquest col·lectiu.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Torn ara de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Durán, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president, bon dia, diputades, diputats, bon dia
també a les diputades que ens segueixen de manera telemàtica.
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Davant aquesta proposta, davant d’una proposta en què del
que es parla és d’alleugerir el patiment o de millorar la
situació d’un col·lectiu que, en situació de confinament, ho
pot passar malament, nosaltres no podem més que donar-hi
suport. 

Ara bé, sí que és vera que nosaltres volem dir que, per no
repetir-me, en tots els arguments que ha donat abans el diputat
del PSOE, com la diputada de MÉS... per Podem, aquestes
conseqüències que han tengut del confinament, d’estar tancats
dins una llar, dins un habitatge, que s’han hagut d’amagar i que,
a més, han hagut de sofrir una discriminació per... per... això
és exactament el mateix que han sofert les dones que
sofreixen violència de gènere, els menors, dels quals hem
parlat aquí moltes vegades, i també les dones que tenen una
discapacitat.

Per tant, qualsevol d’aquests punts que ara avui aquí
debatem i aquestes accions que demanam al Govern es podrien
fer perfectament si parlàssim de les dones que han sofert
violència de gènere, tant en el tema de relacions més estretes
amb les entitats, com en el tema de les relacions amb la
policia, com..., en tot.

Per tant, nosaltres creiem que és bo que avui parlem
d’aquest col·lectiu, però també és bo que tenguem en compte
que les accions de govern han d’anar dirigides a tots els
col·lectius vulnerables.

Estam davant una situació nova, per primera vegada hem
estat tots confinats gairebé tres mesos i, què ha passat amb
aquesta situació? Idò que les persones que dins el seu entorn,
dins la seva llar tenien problemes doncs ara han vist aquests
problemes agreujats, i un d’aquests col·lectius és el col·lectiu
LGTBI, però evidentment no és l’únic, en tenim molts d’altres
dels quals aquí n’hem parlat.

No hem fet unes propostes específiques per a les dones
amb violència de gènere, sí que n’hem parlat aquí i nosaltres
vàrem presentar una proposta, que després la vàrem retirar
quan vàrem veure que ja el Govern havia pres aquesta decisió
que era allò de la Mascareta 19, però sí que és vera que, per
exemple, amb les dones que tenen discapacitat i, a més,
sofreixen violència de gènere o qualsevol tipus d’agressió o
violència verbal dins les seves llars no hem tengut aquests
tipus d’iniciatives.

I sí que a nosaltres ens agradaria que el Govern no
necessitàs que el Parlament de les Illes Balears l’instàs a fer
aquestes accions, perquè nosaltres avui aprovarem aquesta
proposta, no tenc cap dubte que quedarà aprovada i estaria
molt bé que, a més, s’aprovàs per unanimitat, nosaltres fem
comptes donar-hi suport, però sí que és vera que moltes
d’aquestes propostes que es demanen aquí vénen reflectides
també a través de la Llei LGTBI que es va aprovar en la passada
legislatura i a la qual el nostre grup parlamentari va donar
suport, si llevàssim aquesta circumstància concreta de la
COVID-19, que evidentment ha agreujat totes aquestes
circumstàncies.

Per tant, jo demanaria que una vegada que s’hagi aprovat
aquesta proposta que es farà, que després el Govern faci
aquestes accions per a tots els  col·lectius vulnerables, en
concret a aquest, perfecte, el que se li demana aquí, perfecte,
però que es faci i que es faci tot d’una, si pot ser. Sembla ser
que tal vegada tendrem un rebot d’aquesta malaltia i que pot
ser que d’aquí a ics ens tornin confinar, a més... aquesta nova
normalitat ens durà a estar més tancats i no poder sortir i no
tenir aquests grups de suport que normalment aquests
col·lectius tenen, per tant, nosaltres creiem que és el Govern
qui ha de fer aquestes accions i sí que les hauria de fer.

Perquè... jo aquests dies que he estat revisant moltes de les
PNL que aquí estan aprovades, idò n’hi ha moltes aprovades la
passada legislatura que encara no s’han executat per part del
Govern.

Per tant, en resum, nosaltres donarem suport a aquesta
PNL, com no pot ser -entenem- d’altra manera, però sí que és
vera que després farem un seguiment a veure si es fan o no es
fan les accions demanades al Govern.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Benalal, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente indicarle, Sr. Ferrer,
sabe perfectamente que usted y yo, pues nos vemos
regularmente dentro  de reuniones del comité LGTBI de
Baleares, de hecho creo que somos los únicos representantes
permanentes de esta cámara que estamos en este comité, o sea
que esto son problemas que nosotros vemos todos los días y
nosotros, de hecho, de esta PNL pues ya hemos tenido la
oportunidad de hablar. En Ciudadanos valoramos y
reconocemos la importancia de la labor que llevan a cabo las
asociaciones juveniles en la educación no formal y de ahí
estamos totalmente en apoyo de la necesidad de trabajar con
ellos.

La violencia de género se encuentra realmente en la misma
situación que este colectivo, pero este colectivo es
efectivamente uno del que todo el mundo se ha olvidado. 

Hemos hablado con todo el derecho de parejas que tenían
problemas, que había habido maltrato y que se han encontrado
obligadas a vivir juntas durante estos tres meses. Nunca se ha
hablado, efectivamente, pues de hijos no aceptados por sus
padres, que han estado obligados a convivir con ellos los
últimos tres meses, con problemas en la casa y que,
efectivamente, hay llevado en muchos casos a situaciones
cercanas de suicidio, que yo personalmente conozco de
primera mano, y que también lo hemos hablado con mi
compañero Joan Ferrer.
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Entonces, obviamente, eso es un tema que era vital, era
importante y el Parlamento y la administración no puede
simplemente lavarse las manos porque tenemos asociaciones
como Ben Amics o La Clau de l’Armari que llevan a cabo
estas actividades en favor de estas iniciativas que en realidad
no les corresponde, nos corresponden a nosotros,
corresponden al Parlamento, corresponden a la
administración.

Nosotros obviamente votaremos que sí porque estamos
totalmente de acuerdo con todo lo indicado aquí. Siempre se
puede ir más lejos, pero con el objetivo de tener el máximo de
votos, que no la unanimidad, Sra. Durán, me parece un poco
iluso, pero lo hablaremos al final de la sesión, pero pienso que
tener la mayoría, pues, es útil y tenemos que luchar por ello
nosotros porque se lo debemos a la ciudadanía y se  lo
debemos a la ciudadanía que está más en peligro y, bueno,
pues el colectivo LGTBI es parte de esta ciudadanía.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. En la exposición de motivos que
hacen los tres grupos firmantes de esta proposición vemos
cosas muy positivas, y es que creo que poco a poco, poco a
poco, aunque parezca algo casi milagroso, se van ustedes
abriendo a las tesis que defiende mi grupo parlamentario,
porque, si nos fijamos, más allá de la retórica habitual, en lo
que ustedes intentan constatar, como el tema de la violencia
intragénero, la violencia que se ejerce dentro del ámbito
familiar, de alguna manera vienen a darnos la razón a lo que
nosotros hemos defendido siempre, lo que necesita este país
es quitar la vergonzosa Ley de violencia de género y crear una
ley de violencia interfamiliar, porque todo el tipo de violencia
que se ejerce dentro del ámbito familiar es la que debe ser
legislada y tratada, porque, si no, nos vemos en esta absurda
situación en la que el legislador se ve obligado a legislar todos
los tipos de violencia.

Tenemos que legislar en la violencia que ejerce la mujer
contra el hombre, ahora tendremos que legislar sobre la
violencia que se ejerce dentro de parejas del mismo sexo,
pero es que acabaremos teniendo que legislar sobre la
violencia que ejercen los altos contra los bajos, los gordos
contra los delgados y los rubios contra los morenos, porque
acabarán encontrando un hecho discriminatorio básico que les
impulse a ese tipo de legislación, que es lo que desvirtúa
completamente porque la ley ha de ser igual para todos. Y
algún día entenderán ustedes, aunque nos cueste mucho la
labor docente, que la violencia és violencia, que se ha de
condenar y que no tiene género. La violencia es violencia, es
mala en sí misma y en lo que hemos de actuar es contra la

violencia y en este caso concreto en contra de la violencia
intrafamiliar. 

Luego despliegan ustedes una serie de datos que son más
que dudosos, porque, por una parte, nos hablan de un estudio
de Ben Amics, que es un estudio de parte, lógicamente, y
luego empiezan a utilizar los datos, que esos sí son válidos, de
la Organización Mundial de la Salud, como si se pudieran
aplicar todos ellos al colectivo LGTBI, cuando el estudio de
la Organización Mundial de la Salud está dirigido a los
adolescentes, al conjunto de los adolescentes. Y la misma
Organización Mundial de la Salud no señala la discriminación
sexual como la principal causa de suicidio entre  los
adolescentes, s ino que se refiere a patologías psicológicas
previas, depresiones, estados de ansiedad, etc., el ciberacoso
y otro tipo de problemas que se dan dentro de la adolescencia.
Entonces no utilicen, o no malversen ustedes los datos,
haciendo ver que son datos de la Organización Mundial de la
Salud, dirigidos al colectivo LGTBI.

Podemos pasar por alto algunas cosas, como la creencia de
que la heterosexualidad es la norma, depende, si ustedes
entienden norma como obligación de conducta, pues puedo
estar de acuerdo, si entienden norma como lo  normal o
habitual, ahí podría estar más en desacuerdo, porque si no la
raza humana se habría extinguido. 

Luego nos hablan, eso sí, enseguida sacan ustedes el tema
de hacer estudios y reconocimientos de asociaciones que,
según usted, no tienen ánimo de lucro, puede que no tengan
ánimo de lucro, pero les recuerdo los escándalos en que se ha
visto envuelta la Federación Balear de Gais y Lesbianas, con
malversación de los fondos públicos que obtenía de
subvenciones, solo por ponerles un ejemplo. O sea, lo del
ánimo de lucro lo vamos a poner muy entre comillas.

Luego hablan ustedes en el punto b) de un posible repunte.
O sea, no sabemos si hay o no hay un repunte, pero ustedes ya
“un posible”. Era como la Sra. Sonia Vives cuando hablaba de
que “seguramente se produciría un aumento de la violencia
machista en el confinamiento”. Los datos le quitaron la razón
y entonces supongo que ahí les chocan las neuronas. Pero es
que ustedes siempre tienen un problema con la realidad.

Yo creo que simplemente pues ustedes, con sus grupos
adláteres, buscan alguna manera de justificar el seguir dando
una serie de subvenciones, pero, para que vean cuál es nuestro
ánimo, si ustedes aceptan votar por separado los puntos,
nosotros votaríamos a favor del último porque consideramos
que es justo y que es razonable, y que no hay ningún motivo
por el que oponerse, porque, de verdad, parece que Dios creo
la palabra para ustedes, porque les encanta hablar, hablar y
hablar y el movimiento se demuestra andando. 

Ayer mismo una concejal de...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez, vagi acabant.
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EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

... -ahora mismo termino, Sr. Presidente- una concejal de
VOX de Galapagar hizo unas desafortunadísimas
declaraciones homófobas contra el ministro Marlaska, y ese
mismo día VOX inició su proceso de expulsión del partido.
Me hubiera gustado que hiciera lo mismo, por ejemplo, el
PSOE, con las desafortunadas declaraciones de la que han
premiado con la Fiscalía General del Estado.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra.
Pons, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, molt
bon dia. Sr. Rodríguez, va a ser que no, que sus políticas
nada tienen que ver con la mayoría de políticas en este
término y en estos términos y con estos temas. Mucho menos
con lo que piensa El Pi Proposta per les Illes. 

Usted habla de patologías psicológicas previas, no, yo
creo que esas patologías psicológicas previas son la
consecuencia de que estas personas, por ser como son, son
perseguidas, humilladas y aún recuerdo en muchos países,
asesinadas.

Y es verdad que la violencia, usted habla de que, bueno,
que no hay que tener género, bueno, pues lesbianas, gais,
transsexuals, bisexuals, intersexuals, (...) no tenen gènere, bé,
és discutible, tenen especificitats, i no hi pot haver una
col·lectiva llei que ho tracti tot igual, perquè no és igual. No
és el mateix una violència d’una dona, i totes són igual
d’importants, que pateix a ca seva, durmiendo con su
enemigo, que una violència que tenen les persones que som
com són i les maltracten a l’escola i les maltracten aquí i les
maltracten allà, que no poden expressar el seu amor com
volen, que s’han d’amagar i s’han hagut d’amagar històricament
per estimar, per una cosa tan vital com el pa i com l’aigua.

Però bé, dit això referit a vostè, em referiré a aquesta
proposta que avui es presenta aquí. És més que evident que
certs col·lectius han patit amb més intensitat i angoixa aquest
confinament, el col·lectiu LGTIBI és un clar exemple perquè
en molts de casos ha suposat un doble confinament i quan
parlam d’adolescents i menors que encara no s’han definit,
però tenen clar què són, encara més mal ens fa.

L’ansietat generalitzada durant el confinament els afegeix
una situació molt discriminatòria, en la que no tenen espai per
ser ells mateixos, el confinament es fa més dur i s’ha fet més
difícil, a més ho acabam d’escoltar, ho han manifestat, ho han
denunciat, ho sabem. Molts d’ells han hagut de conviure amb
familiars que no accepten la seva condició sexual, o de gènere,
i altres han après a viure una mentida, cosa que ja hauríem de

desbancar d’aquesta societat, com s’ha hagut de fer durant
tantes generacions anteriors. Conseqüències, efectivament,
conseqüències i no patologies prèvies, depressió, tristor,
inseguretat, assetjaments, ansietat, angoixa, que han deteriorat
l’estat d’ànim de moltes d’aquestes persones.

Per tot això, el Grup Parlamentari El Pi dóna el seu suport
a aquesta iniciativa i encara que sigui una, i hi hagi molt de
tipus de violències, nosaltres, una a una, pensam que hem de
donar suport a tot allò que suposi una discriminació per com
són les persones, per allò que pateixen. Quan sentim que
qualcú de portes endins, encara recordam una frase, que era
“la maté porque era mía”, quan parlam de violència de
gènere, o “el mat perquè és el meu fill”, o “li peg perquè és el
meu fill i no vull que sigui així, ha de ser d’una altra manera”,
nosaltres per això no hi passam, no hi passam, no hi passam i
no hi passarem.

També ens volem afegir a aquest reconeixement i
agraïment a tots els professionals, els voluntaris, associacions
implicades que han ajudat i han donat suport a aquests
col·lectius mitjançant, per exemple, videocridades grupals,
tallers i cursos on line, per generar espais en els que
compartir experiències, que els han ajudat a desofegar-se, a
trobar un punt de calma, una vàlvula d’escapament, almanco de
comprensió, i sobretot a no sentir-se sols i donar visibilitat a
la seva situació.

I no sé si aquestes iniciatives serveixen o no per qualque
cosa, però almanco donen visibilitat. I efectivament, estic en
què hem d’estrènyer bé el Govern perquè posi fil a l’agulla i
faci tot el possible perquè s’acabin aquestes diferències.

S’han d’estudiar els efectes psicològics que el
confinament ha provocat a aquest col·lectiu, s’han d’estudiar
la implantació de formació específica, adreçada als educadors
i estratègies de prevenció, per combatre el possible repunt
dels assetjaments produïts durant el confinament, perquè el
confinament ha traslladat l’assetjament escolar a les xarxes
socials i a l’àmbit familiar.

Amnistia Internacional va alertar el passat 2 de maig que
Aldeas Infantiles ha detectat un augment del 10% de l’ús
d’Internet per part dels menors a Espanya durant la quarantena,
el que també augmenta el risc d’assetjament. En temps de
confinament, el col·lectiu LGTBI, traduiré perquè encara hi ha
col·lectius o persones que no saben què vol dir , vol dir
Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals, Intersexuals, cada un
amb la seva especificitat, cada un amb la seva problemàtica, és
un dels col·lectius més vulnerables durant el ciberassetjament
i el fet que un menor se senti jutjats a les xarxes provoca
depressió  i , efectivament, com ha dit el Sr. Benalal, també
suïcidis.

Per això estarem d’acord amb totes les mesures
preventives que puguin evitar l’assetjament d’aquest i d’altres
col·lectius vulnerables, però estic d’acord que hem d’anar més
allà, que no sigui només una declaració de bones intencions,
que facem un seguiment del que s’ha de fer a partir d’ara, del
que hem de fer tots com a diputats dins la nostra
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responsabilitat, el Govern com a Govern i la societat com a
societat. 

S’ha de continuar treballant en la defensa dels drets
personals per evitar cap passa enrera en els drets adquirits. Per
tant, votarem a favor d’aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Mixt té la
paraula la Sra. Font, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Avui tractam una
qüestió de drets humans i dignitat, tan senzill com açò. La
mateixa societat marca uns patrons binaris i carrega contra tot
aquell que no compleix amb aquests patrons exigits. Per tant,
necessitam la deconstrucció d’aquests estereotips i fer visible
la diversitat sexual, la qual és una característica natural dels
éssers humans. El poder ha convertit la diversitat sexual en
patologia, quan la malaltia resideix en una societat que
produeix estigmes i discriminacions cap els individus que no
responen a aquest patró. I és tan senzill com respectar aquesta
diversitat humana.

La fòbia contra la diversitat sexual, ja sigui homofòbia,
lesbofòbia, bifòbia o transfòbia és una construcció que
s’adquireix socialment, cap fillet neix amb aquestes manies,
amb la qual cosa l’estigma es normalitza.

Altres portaveus argumenten que aquestes tasques de
defensa de la diversitat recauen en l’administració i és evident
que en té moltíssima responsabilitat, ara bé, aquesta tasca si
no és acompanyada d’un canvi social serà molt difícil. Per
tant, necessitam més educació i més respecte cap a la
diversitat sexual per canviar aquests patrons. 

Evidentment donarem suport a tota aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Abans de donar la paraula per
contradiccions als grups proposants, un dubte. Sr. Rodríguez,
vostè ha dit que demanava votació separada dels dos punts, són
dos punts amb diferents apartats, a què es refereix
exactament? Per punts?

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

He expressat la nostra intenció de votar a favor del darrer
apartat del segon punt.

EL SR. PRESIDENT:

És a dir, del 2.g)

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Això mateix.

EL SR. PRESIDENT:

Si els grups proposants accepten la votació separada.
Moltes gràcies.

Per tant, donam la paraula per contradiccions als  grups
proposants. 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. Intentaré contestar una per una les
intervencions dels grups polítics. Al Partit Popular, la qüestió
de la violència cap a les dones i la problemàtica que han viscut
les dones durant el confinament. Ho ha dit vostè mateixa, i a
més record part d’un debat d’aquesta qüestió que volien
presentar unes iniciatives i després quan van veure que la
conselleria havia pres la iniciativa, doncs varen decidir no
presentar-les. En tot cas, presentin-les, si consideren que s’ha
deixat el Govern de les Illes Balears algun aspecte per tractar,
jo els anim que presentin iniciatives, que les puguin treballar
i que nosaltres fins i tot en donarem suport.

Del que hem parlat aquí avui és de l’especificitat, i molt bé
ho ha dit la representant d’El Pi, del col·lectiu LGTBI. Cada
vegada que pujam a aquesta tribuna per parlar de qüestions
referides a aquest col·lectiu sempre trobam aquest matís,
aquesta manera de diluir-ho dins un tassó d’aigua perquè no
sembli..., perquè, és clar, evidentment el seu partit té un passat
prou pecaminós amb aquesta qüestió del reconeixement dels
drets de les persones LGTBI i, és clar, sempre es troben amb
aquesta certa tebiesa que, evidentment, no s’hi s’oposaran, hi
donaran suport, faltaria més, però bé, sempre estam amb
aquell fil, amb aquell precipici que no sabem cap on hem de
tirar, que manifesta clarament el passat del seu partit i també
manifesta amb qui se suporta habitualment.

També és vera que durant la COVID vostè ha dit que tot el
que posa aquí està recollit a les lleis, és clar, crec que gairebé
totes les qüestions que s’han tractat durant la COVID estan
recollides a les lleis, què hem vengut a fer aquí? A parlar de
les especificitats, hem vengut a parlar aquí de les persones que
quedaven més enrere o parlar de les qüestions més concretes
que afectava la pandèmia. Hem detectat que hi ha una qüestió
concreta, doncs, analitzem-la primer i afrontem-la.

A Ciudadanos, agrair-li el suport i reiterar-li novament que
coincidim amb l’exposició i amb el tractament de la qüestió.

Pel que fa al representant de VOX, jo ja n’estava convençut
perquè se’ls veu venir d’enfora, quan vaig posar la qüestió de
la violència intragènere jo ja sabia perfectament que vostè
pujaria aquí dalt i ens amollaria el seu discurset de la violència
intrafamiliar, aquella cosa que duen entravessada justament per
no reconèixer la qüestió que són les dones les que pateixen la
violència masclista, i com que això no s’ho fiquen dins del cap
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i no s’ho volen ficar dins del cap aprofiten qualsevol
subterfugi per venir a aquesta tribuna per tornar-nos a posar
damunt la taula la qüestió de la violència intrafamiliar, a dir
que tothom està afectat per igual i que evidentment, de la
mateixa manera que la representant del PP diluïa, li deia, dins
un tassó d’aigua, vostè directament ho dilueix dins aiguarràs,
perquè és el que volen vostès, eliminar qualsevol referència de
reconeixement del col·lectiu LGTBI en el corpus legislatiu de
les Illes Balears i de l’Estat espanyol. 

No voler articular, per tant, un discurs que defensi els que
se senten discriminats, els qui viuen una situació concreta que
no viuen les altres persones, no només és donar-los l’esquena
és continuar i reiterar una discriminació. I vostè parlava, a
més, de patologies, i ho ha dit també la representat d’El Pi,
patologia és aquell que practica l’odi. Això és una patologia.
La patologia és l’LGTBIfòbia, i molts de vostès la pateixen,
d’una manera més greu, com la que esmentava vostè, el
regidor del seu grup a un poble, o d’una manera més latent o
subtil com la que ha vengut a expressar a aquest faristol. Però
no es cregui que se’n va sense que nosaltres percebem
exactament quin és el peu que calça i sense que la societat
percebi clarament de quin costat estan vostès. I està clar que
el col·lectiu LGTBI sap que vostès hi estan en contra, hi estan
davant, no estan amb ells.

Pel que a la representat d’El Pi nosaltres li donam també
les gràcies pel suport a la proposició no de llei i també les
gràcies per entendre i per també ajudar-nos a explicar en
aquest faristol novament les particularitats que ha patit aquest
col·lectiu, en especial el ciberassetjament; és una qüestió que
em sembla de sentit comú, vaig veure els escolars que han
estat més de dos mesos sense poder assistir a les aules, que
s’han comunicat entre ells per xarxes i que justament és a les
xarxes on hi ha un caldo de cultiu més que important per
generar aquest tipus de conductes i que sí han estat analitzades
de manera més que abundant, i em torn referir al representant
de VOX...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, vagi acabant.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... s’han analitzat -ja vaig acabant, president-, de manera més
que acurada i professional i independent, perquè això d’acusar
les associacions LGTBI i criminalitzar-les i dir que són uns
lladres o que s’aprofiten dels recursos públics, és que ja és de
traca.

Finalment, també agrair a la representant del Grup Mixt per
recordar-nos que parlam de drets humans i per recordar-nos
que és important, molt important, fer visible la diversitat. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD.

Moltes gràcies, Sr. President. Només agrair  a to ts els
grups de la cambra per donar suport a aquesta proposició no de
llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. S’accepta votació separada, Sr.
Ferrer? Per tant, m’ha semblat entendre que hi havia
unanimitat excepte per part del Grup Parlamentari VOX que el
seu vot serà d’abstenció o en contra? En contra.

Per tant, si els sembla bé, de 13 persones que som serien
12..., bé, del punt 1 i del punt 2 els apartats a), b), c), d), e), f),
serien 12 vots a favor i 1 vot en contra, i e l g), que seria a
favor, per tant seria unanimitat. 

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8462/20.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8499/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a la condemna de pràctiques racistes i  antisemites.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8499/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la condemna de pràctiques racistes i antisemites.

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

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Señor presidente, señores diputados. Esta PNL que hoy les
invito a votar se destina al rechazo del antisemitismo, a la
discriminación y al reconocimiento de los judíos expulsados
y de los que, permaneciendo aquí, fueron obligados a
abandonar su religión, son causas que no han de ser patrimonio
de ningún político, basta tener un corazón noble.

La definición operativa de antisemitismo que aquí
respaldamos ha sido adoptada ya por el Parlamento Europeo
y también por 19 países, el último Argentina, ayer. El
propósito de esta definición es ofrecer pautas que permitan
interpretar cuándo los delitos son antisemitas. Así los ataques
a personas, los daños a propiedades se consideran antisemitas
cuando sus objetivos son judíos o colaboradores o amigos de
estos. En otras ocasiones, un ataque a un judío o los daños a
una sinagoga o a unos de nuestros cementerios se hace para
denunciar la política de un país haciendo de este modo a los
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judíos, todos, responsables o cómplices de los actos,
acertados o no, de un gobierno compuesto en su mayoría por
judíos. Otras veces, los delitos van unidos a acusaciones sobre
el poder de los judíos como grupo, sobre la existencia de una
conspiración judía o sobre el imaginario control a la prensa,
los bancos, la economía o algunas instituciones por los judíos.
Tales acusaciones son signos claros de antisemitismo. 

La definición operativa de antisemitismo no busca ni
criminalizar ni desprestigiar a quienes defienden la causa de
los palestinos; esta defensa está protegida por la libertad de
expresión y por la libertad de discurso político. 

Hay un segundo asunto en esta proposición. En nuestro
país la denegación de la prestación de un servicio público a
quien a ella tenga derecho y lo haga por razón de su ideología,
religión o creencia, su pertenencia a una etnia o su origen
nacional es un delito penal de discriminación. Esta
discriminación pública es lógicamente antisemita cuando se
niega a los judíos, por ser judíos, los servicios disponibles a
otras personas.

Esta proposición pide nuestra condena del movimiento
“Boicot a Israel”, como ya han hecho, entre otros, los
parlamentos europeos alemán, austriaco o francés. El
movimiento merece esta condena porque su actividad central
no es la promoción de boicots de consumidores, que son
actos de conducta expresiva protegidos por la libertad de
expresión, sino la de boicots institucionales por parte de
ayuntamientos, diputaciones, cabildos o consells insulares.
Estos niegan las relaciones a empresas, a personas, no a una
conducta reprochable, sino por algo que estas no pueden
cambiar, su nacionalidad, su religión, su relación con
empresas, clientes, artistas, académicos, estudiantes,
deportistas israelíes, o simplemente por manifestar simpatías
con Israel, o por la simple discrepancia con la campaña de
boicot. Artistas y deportistas españoles y católicos han sido
objeto de boicots con la misma intensidad que Israel no por
simpatizar con Israel o con su gobierno sino por negarse a
boicotearlo.

Estos boicots institucionales, promovidos por el
movimiento BDS, han sido anulados por todos los tribunales
de toda España, yo mismo he participado personalmente,
como demandante, en decenas de estos procesos. Los motivos
por los que estos boicots han sido declarados nulos han sido
en general dos: quebrar los derechos fundamentales y las
libertades públicas por motivos de religión, étnicos, de origen
nacional o ideológicos; y violar el principio constitucional de
objetividad y neutralidad de las administraciones públicas en
la gestión de los intereses de los administrados.

Sin embargo hay otra razón legal que es muy especial para
mí y cuyo reconocimiento por los tribunales es resultado del
trabajo  de un abogado amigo mío, y es la libertad de
expresión. Leo la opinión de uno de los jueces que dictó la
nulidad de un boicot contra Israel: “Los actos de los poderes
públicos pueden ser anulados por violaciones de la libertad
ideológica reconocida en el artículo 16.1 de la Constitución,
al perturbar o impedir la adopción o el mantenimiento en

libertad de una determinada ideología o pensamiento”. Pues
bien, el acuerdo de boicot impide y pone obstáculos a la
manifestación de determinadas ideas sobre el estado de Israel
y el problema palestino, porque emplea medidas coercitivas
y divulgativas para disuadir a los que no piensan como la
administración o no comparten la campaña BDS. Esto
desemboca con mucha facilidad en posiciones racistas y
xenófobas. La discriminación política o étnica en un asunto
tan sensible como el presente no distingue entre el estado de
Israel y la etnia judía. 

Los jueces también han establecido que no se puede
obligar a nadie a compartir un determinado criterio histórico-
político y que en consecuencia acuerdos tomados según
directivas BDS resultan contrarios al principio de libertad de
opinión.

Esta PNL, en lo que se refiere a los puntos 2 y 3 de boicot
a Israel, en nada impide o dificulta la defensa de la causa
palestina, atención, una causa muy respetable con la que
muchos parlamentarios simpatizan de forma totalmente
legítima; sólo repudia el recurso a la discriminación en las
instituciones públicas. Los palestinos, un pueblo con el que
los judíos debemos inevitablemente entendernos, merecen
métodos que sean tan dignos como lo es su causa.

También instamos al Govern a que niegue el uso de
espacios públicos y subvenciones públicas a quien se exprese
o tenga una conducta antisemita. Esta negativa a ceder el uso
de recursos públicos, según jurisprudencia constante, no
supone ninguna discriminación, es una elección política y
también moral sobre la clase de actividades que el Govern
estima merecedoras de fomento público. 

Los judíos somos quizás la más antigua de las minorías
vulnerables. Presentando esta PNL recuerdo que habitan entre
nosotros linajes centenarios de xuetes de origen judío...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Benalal, si pot anar acabant...

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

... -ya acabo, Sr. Presidente- de origen judío, obligados por el
odio religioso y el fanatismo a abjurar de su religión, a
practicarla en secreto, y trágicamente hasta a olvidarla. Para
ellos, para sus descendientes y los de los judíos asesinados,
represaliados y que han sido discriminados en nuestras islas,
estos mismos principios humanitarios adoptados para
defender a los judíos se extenderán con facilidad a minorías
árabes o palestinas, a las que desde aquí envío toda mi
simpatía.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part dels Grups Parlamentaris
Socialista i  MÉS per Mallorca s’han presentat les esmenes
RGE núm. 9459/20, 9460/20 i 9461/20.
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Per defensar-les 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. Abans de res he de dir que nosaltres, el
Grup Socialista, donarem suport als quatre punts d’aquesta
proposició no de llei en la seva totalitat i sense matisos.
Condemnam, evidentment, qualsevol forma d’antisemitisme;
també creim que no s’ha de col·laborar amb cap entitat que
propugni l’antisemitisme, és una qüestió que és de calaix, està
fonamentat en el nostre ordenament jurídic que no es pot
discriminar ningú per qüestió de religió o cultura, i per tant
estam d’acord en el tercer punt de la proposició no de llei, i
evidentment també concordam amb el punt 4, de defensar la
igualtat de tots els ciutadans sigui quina sigui la seva condició
personal.

Pel que fa al punt 2, sobre la qüestió d’aquesta entitat que
demana boicot, desinversió i sancions, nosaltres volem palesar
una cosa que crec que no calia ni tan sols posar per escrit,
com he vist en una esmena que presentava el Grup Unidas
Podemos. Crec que la diferència entre antisemistisme,
antijudaisme i antisionisme és més que clara, basta recórrer
als diccionaris, i evidentment nosaltres com a Grup Socialista
condemnam part del programa polític del primer ministre
israelià, Benjamin Netanyahu; condemnam, evidentment,
l’annexió il·legal de territoris ocupats; condemnam la
vulneració dels drets humans i del dret internacional en el si
de l’estat d’Israel i també en els territoris ocupats; i demanam
una resolució pacífica del conflicte israelià palestí. 

Això són condemnes que nosaltres feim al govern d’un
estat, però el que no podem fer des d’aquí és condemnar tots
els ciutadans d’un estat justament per les accions errònies que
pugui prendre el seu govern. D’aquesta manera consideram
que aquest boicot econòmic, acadèmic, cultural, esportiu i
polític que es demana fer als ciutadans israelians no encaixa
en absolut amb els nostres valors. En el nostre país hem vist,
record, fa encara uns anys, aquests boicots ridículs que
propugnaven alguns contra els productes catalans i també
viceversa, qüestions que fan més aviat riure o empegueir-se,
però que en aquest cas són encara més serioses; i també
podem parlar del boicot que encara s’exerceix a l’illa de Cuba.

Per tant nosaltres no estam pel boicot a les persones,
estam per la condemna als governs dintre de les eines que ens
dóna la diplomàcia i també els recursos d’acció exterior.
Nosaltres, a més, per completar i per donar aquesta visió, i
també perquè consideràvem que hi havia una mancança en
aquesta cambra de fer un reconeixement a tots els jueus i els
jueus conversos que varen patir repressió fins ben entrat el
segle XX a les Illes Balears, i malauradament especialment en
el cas de la nostra illa de Mallorca, els llinatges Aguiló,
Bonnin, Cortès, Forteza, Fuster, Martí, Miró, Picó, Pinya,
Pomar, Segura, Tarongí, Valentí, Valleriola i Valls varen ser
contínuament discriminats a la nostra illa fins ben entrats els
anys vuitanta; fins i tot l’any 1939 es varen fer llistes que es
varen lliure a la Falange Española perquè fossin entregades al
règim de Hitler. 

Això és una qüestió que ens aclapara i és una qüestió que
consideràvem que aprofitant l’avinentesa d’aquesta PNL sobre
l’antisemitisme havíem de dir justament en aquesta cambra,
aquest edifici que s’alça sobre els ciments del convent de Sant
Domingo, que era un centre a més on la Inquisició practicava
aquesta discriminació i on dictava sentències, la darrera en el
segle XVII, que va ajusticiar els darrers jueus que foren
assassinats a l’actual plaça Gomila, i que evidentment
nosaltres consideràvem que era un acte de justícia poder-los
dur aquí a col·lació d’aquesta PNL per recuperar la seva
memòria, i agrairíem que el grup proposant la pogués admetre.
De la mateixa manera que de manera metafòrica explicava
l’escriptora Carme Riera en el llibre que ja va complir fa 25
anys, Dins el darrer blau, ella imaginava la línia de l’horitzó,
la línia de l’horitzó de la mar per on fugien les naus, com la
línia d’escapatòria que necessitaven els jueus que eren
perseguits a l’illa de Mallorca, una línia que malauradament no
varen assolir els jueus que explicava que foren assassinats a
l’actual plaça Gomila a finals del segle XVII. 

Per tant creim que és de justícia dur en aquesta cambra
novament la memòria de totes aquestes persones, algunes
d’elles encara vives, els que foren mal nomenats com a xuetes,
i que encara recorden la discriminació que varen viure en els
nostres pobles i ciutats per una població que seguia practicant
de manera inconscients i de manera absolutament execrable
una discriminació antisemita que es remuntava des de temps
medievals i que per tant consideram...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, si pot anar acabant...

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... que avui és el moment també de condemnar. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos també s’han presentat esmenes, la RGE núm.
9481/20 i la 9482/20, i per a la seva defensa té la paraula la
Sra. Mayor, per un temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Benalal, desde Unidas
Podemos entendemos que esta PNL mezcla el antisemitismo
con la condena legítima, crítica política. 

Esto se  puede ver, a nuestro entender, en parte de los
motivos de la exposición, como claramente en el punto 2 de
la proposición no de ley. Por eso hemos presentado dos
enmiendas, con RGE núm. 9481 i 9482/2020. Pedimos
suprimir el punto 2 porque ustedes piden que se condene
cualquier forma de antisemitismo, en particular el movimiento
Boicot, Desinversión y Sanciones, el BDS. Este movimiento
es una crítica de acción política que nace de la sociedad civil
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a favor de los palestinos, y pide modificaciones de las
políticas israelíes a los palestinos. A nuestro entender este
punto trata de deslegitimar la crítica de las políticas del estado
de Israel contra los palestinos diciendo que es una forma de
antisemitismo.

También pedimos la suspensión del apartado 3, del punto
3 de esta proposición no de ley, porque entendemos que ya
está cubierto en nuestra legislación vigente. En la Ley de
asociaciones, en el punto 6, dice que los poderes públicos no
facilitarán ayuda alguna económica o de cualquier otro tipo a
aquellas asociaciones que con su actividad promuevan o
justifiquen el odio o la violencia contra las personas físicas o
jurídicas, o... -perdón- enaltezcan o justifiquen por cualquier
medio delitos de terrorismo, o quienes hayan participado en
su ejecución o realización de los actos que entrañen
descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas de los
delitos de terroristas o sus familiares. También viene
contemplada en la Ley autonómica de subvenciones, en el
punto 2, donde dice que en ningún caso no pueden ser
beneficiarias de las subvenciones que regule esta ley las
asociaciones sometidas a las causas de prohibición que prevén
los apartados 5 i 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.

Estos dos motivos son por lo que pedimos la suspensión
del punto número 2, porque entendemos que en este caso se
está criminalizando o poniendo el foco en que el movimiento
BDS ya forma parte del antisemitismo, y proponemos con la
enmienda 9482 un punto adicional, que ya lo ha comentado
también el Sr. Ferrà, que dice que el Parlament de les Illes
Balears fa constatar que en cap cas no es poden considerar
pràctiques antisemites les expressions o iniciatives
crítiques amb les polítiques adaptades pels governs de
l’estat d’Israel respecte del poble palestí efectuades a
l’empara de les llibertats constitucionals. 

Votaremos también a favor de las enmiendas presentadas
por los grupos del PSOE y de MÉS per Mallorca. Entendemos
que son acertadas. En todo caso le pedimos por favor que
acepte nuestra enmienda, y en caso de no aceptarlas pues
pedimos, por favor, votación por separado.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Torn ara de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Durán, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Nosaltres davant aquesta proposta, Sr.
Benalal, proposta de Ciutadans, li donarem suport; ja li avanç,
com li he dit abans, que nosaltres li donarem suport, sense
pal·liatius, perquè aquí pareix que quan comentam qualsevol
cosa que no estigui exactament dins la PNL pareix que tenim
qualque tipus de problema, i no és així.

Nosaltres li donarem suport perquè estam a favor de la
defensa dels drets fonamentals de tots els ciutadans,
independentment de la seva orientació  sexual,
independentment de la seva religió, independentment d’on han
nascut. Per tant nosaltres som els primers que a moltes
institucions de la resta de l’estat hem defensat el mateix que
es defensa en aquesta proposició no de llei, i és que no es pot
boicotejar per temes antisemites qualsevol producte o
qualsevol acció. El mes de gener de l’any 2018, dia 29 de
gener de l’any 2018 el president del nostre partit, Pablo
Casado, ja deia que condemnava totes aquelles declaracions
que es feien a ajuntaments, en els mal anomenats ajuntaments
pel canvi; on governava Podemos s’estava presentant tota una
sèrie d’iniciatives que eren aprovades en aquests ajuntaments
i que promovien campanyes de boicot i sancions que nosaltres
consideràvem intolerables. 

També dins enguany, el febrer de l’any 2020, a
l’Assemblea de Madrid el Partit Popular va presentar una PNL
que condemnava aquests atacs antisemites. En el primer punt
d’aquesta PNL que nosaltres vàrem presentar fèiem el mateix
que es demana en aquesta PNL avui aquí, que és la condemna
de campanyes d’incitació a l’odi al poble jueu. En el punt 2
d’aquesta proposta que es va presentar es demanava a la
Federació madrilenya de municipis que es condemnassin
aquelles mocions que s’havien aprovat en segons quin
municipis de la comunitat de Madrid. En el tercer punt
donàvem suport a activitats i accions per la concòrdia. I en el
quart punt demanàvem, a la comunitat autònoma de Madrid,
que s’avançàs en l’anunci que el govern havia fet d’inscriure en
el programa curricular de l’ESO, dels estudis de secundària, la
història del poble jueu i la seva presència a Espanya. 

Dit això, en aquest darrer punt en què es demanava
precisament això, incloure la història, ens pareixen
especialment encertades les esmenes que s’han presentat per
part del PSOE i per part del partit MÉS per incloure tot el que
té a veure amb la nostra història, amb la història de les Illes
Balears. 

Per tant una vegada més he de dir que creim que és
necessària aquesta PNL i hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps màxim
de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Estos días se habla mucho de
racismo, pero hoy concretamente hemos venido a hablar de
una forma específica de racismo que es el antisemitismo. 

De todos los tipos de racismo probablemente es el peor,
porque el racismo hacia otras razas diferentes a la blanca,
especialmente a la raza negra, conlleva un desprecio , una
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consideración de que las personas de color son inferiores. El
antisemitismo es mucho peor porque en la raíz del
antisemitismo no está el desprecio a la raza judía, está el odio
a la raza judía. Es el peor de los racismos posibles, el racismo
que nace del odio, no del desprecio, porque ese odio es el que
ha impulsado a lo largo de la historia a la persecución, al
exterminio en la casi totalidad de países europeos de la
minoría judía: los pogroms en Polonia, en Rusia, y en nuestro
caso concreto, el caso de España, pues primero la expulsión
de la comunidad judía, y luego la persecución de los judíos
que habiendo permanecido en España teóricamente habían
cambiado de religión, y el tribunal de la Inquisición los
perseguía por lo que se llamaban prácticas judaizantes, es
decir, que su conversión no había sido sincera y auténtica y
que seguían practicando en secreto la fe de Israel.

Evidentemente hoy cinco minutos son absolutamente
insuficientes para tratar el antisemitismo, y mucho menos el
conflicto árabe-israelí, que podríamos estar aquí horas y horas
debatiendo; incluso es imposible que tratemos todo lo que es
la historia de España y nuestra relación con el pueblo de
Israel. Nosotros, por supuesto, vamos a votar a favor de esta
PNL y, si son aceptadas, de todas las enmiendas que ha
propuesto el Grupo Socialista y el Grupo MÉS, entre otras
cosas porque en un 99% estamos de acuerdo. A mi no me
gustan los juicios de la historia a posteriori, el anacronismo
de juzgar pues con nuestra visión del siglo XXI, hechos del
siglo XIV, pero aún así y todo la esencia de lo que ustedes
dicen es la realidad.

Pero yo hoy quería traer también un aire de esperanza y de
reivindicación de la conducta de España con respecto a este
problema y es que durante la peor persecución que ha
padecido, por lo menos la que nosotros conocemos más por
la proximidad, que el holocausto judío durante la II Guerra
Mundial, varios españoles hoy en día están considerados con
la distinción en Israel de Justos entre las Naciones, por la
defensa que hicieron y las vidas que salvaron de judíos
perseguidos por la Alemania nazi.  Estas personas, Ángel Sanz-
Briz, José Ruíz Santaella y su esposa Carmen Schrader,
Eduardo Propper de Callejón, Concepción Falla Blásquez,
Martín Aguirre y Otegui, Sebastián de Romero Radigales,
algunos diplomáticos del régimen anterior y otros incluso
personas del bando republicano que vivían en el exilio,
contribuyeron enormemente a salvar miles y miles de vidas de
judíos, especialmente de judíos sefardíes, que son los de
origen español.

Y yo quiero aprovechar este momento para rendir a estos
Justos entre las Naciones, a estos héroes de los derechos
humanos, el justo homenaje que sin duda se merecen.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra.
Pons, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Si li sembla bé, faré  la meva
intervenció des d’aquí, perquè serà molt breu. Nosaltres tot el
que sigui antidiscriminació ens hi apuntam, i jo faria un
suggeriment de no remoure massa el passat i mirar cap
endavant, és a dir, sempre des de la condemna, sempre des de
la lluita de la igualtat i dels valors de les persones, i no
començar a remoure tantes coses, perquè de vegades passa el
que passa, no hem d’oblidar la història, però crec que de
qualque manera també s’ha de dir que no a tot allò que sigui
una discriminació, i això ho és. Li donam la raó absoluta al
Grup Parlamentari Ciutadans.

El Grup Parlamentari El Pi, per tant, se  suma a aquesta
condemna contra qualsevol forma d’antisemitisme, perquè
suposa una vulneració flagrant dels drets fonamentals de les
persones, punt, no anam més enllà.

Però tal vegada nosaltres, Sr. Maxo Benalal, li faríem una
esmena in voce i si  no l’acceptés li demanaríem una
explicació, és a dir, per què no diem “el Parlament de les Illes
Balears condemna i insta el Govern”, per què directament
instam i no condemnam? Ho dic per la redacció de la seva
iniciativa, que passam directament a instar el Govern que
condemni qualsevol forma d’antisemitisme. La faríem, si no,
en qualsevol cas també, li votarem que sí. 

L’accepten? Gràcies, bé, ho dic, perquè tal vegada podem
començar per nosaltres i després ja anar més enllà.

En el punt 4 també posaríem “el Parlament de les Illes
defensa i insta el Govern de les Illes que defensi la igualtat del
dret de tota la ciutadania.”

En el punt 3 nosaltres teníem dubtes, pensam que seria
més adequada per establir-ho..., no seria aquí, sinó que
s’haurien de canviar les normes del joc o que el Govern
pensam que no ho podria fer de manera discrecional, però
vostè ja m’ha aclarit que el Tribunal Suprem ja ha dit que no hi
ha cap impediment per a això. Per tant, votarem a favor
d’aquesta iniciativa.

I les esmenes ens semblen bé, les que han fet el PSOE i
MÉS, no només bé, sinó que estan molt ben fetes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Entenc perfectament la motivació
d’aquesta proposta que ens du avui Ciudadanos, però hi ha
quelcom que em sorprèn, en cap moment de la seva proposta,
ni a l’exposició de motius, ni els punts que insten, apareix
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Palestina. Vull establir una primera premissa abans de
continuar la meva intervenció, pensam que aquest debat s’ha de
fer des de la perspectiva dels drets humans i el total rebuig a
qualsevol forma de discriminació. A la seva intervenció oral
sí ha anomenat Palestina i hi ha mostrat el seu suport, però en
el text de la seva proposta no havia sortit en cap moment, amb
la qual cosa em fa la sensació que partim amb una visió
esbiaixada.

I dic açò perquè crec que és senzillament impossible parlar
sobre l’antisemitisme en aquests moments, sense una anàlisi
de la història de l’Europa cristiana, el sionisme i la formació
de l’estat d’Israel el 1948. No podem analitzar l’antisemitisme
sense tenir en compte la transformació de Palestina en un
estat colonialista d’ocupació exclusivament per a jueus. No
podem confondre i em fa la sensació que és el que es desprèn
de la seva exposició de motius, antisemitisme, antisionisme.
L’antisemitisme és, segons el diccionari, l’animadversió
envers els jueus com a grup ètnic. El sionisme, per la seva
part, és el moviment polític jueu centrat en els orígens en la
formació de l’estat d’Israel i després de la proclamació
d’aquest el 1948, en el seu suport i la seva defensa, que és al
que s’oposen els antisionistes.

Com vostès mateixos recullen en el seu primer punt,
l’Aliança internacional per al record de l’holocaust a l’any
2016, va adoptar una definició funcional per descriure
l’antisemitisme. També diuen que aquest antisemitisme (...)

(Mal funcionament del so)

... atacs contra l’estat d’Israel, concebut com a un col·lectiu
jueu. I afegeixen: “no obstant açò, les crítiques contra Israel,
similars a les adreçades contra qualsevol altre país, no poden
considerar-se antisemitisme”. Espanya és membre d’aquesta
aliança i va acceptar aquesta definició i els exemples que els
acab d’explicar.

Queda clar idò (...)

(Mal funcionament del so)

... antisionista i antisemita no són la mateixa cosa, de fet hi ha
sionistes crítics amb algunes polítiques del Govern israelià.
Per tant, (...)

(Mal funcionament del so)

... cap a l’altre , per les raons que sigui, ètnica, orientació
sexual, etc. L’odi no és justificable des del punt de vista
racional perquè atempta contra la possibilitat de diàleg i
construcció comuna.

I ara aquí li vull fer una pregunta, Sr. Benalal, vostè
considera que Israel aplica apartheid contra els palestins? Li
ho deman perquè en el punt segon insta a condemnar el
moviment Boicot, Desinversió i Sancions, però s’oblida de
part del nom, “contra la colonització, l’apartheid i l’ocupació
israeliana”.

Insistesc, cometem un terrible error debatent de manera
esbiaixada sobre un conflicte tan dolorós i tràgic com aquest,
amb conseqüències com les que vostè ha explicat, així com el
patiment del poble palestí. Crec que convindrà amb mi que no
es pot banalitzar. I vull que quedi clar que no compartim en
absolut les actituds boicotejadores, venguin d’on venguin,
perquè no compartim l’estigmatització de cap col·lectiu,
perquè és una vulneració de drets humans.

Amb el tercer punt podríem estar d’acord, però torna jugar
amb la confusió, el podríem acceptar si la seva instància fos
més àmplia i més inclusiva, ni antisemites, ni racistes, ni
misògines, ni homòfobes, res que demostri odi cap a l’altre.
Insistesc, no jugam a la confusió perquè parlam de drets
humans i els que pateixen atacs continus contra els drets
humans són els palestins. Des de quan la crítica a les
polítiques de l’estat israelià (...)

(Mal funcionament del so)

... racista contra la seva població. És a dir, si jo critic
l’imperialisme nord-americà em titllarà de ser anti nord-
americana? No ens podem permetre aquests tipus de debats,
sense tenir una visió completa dels fets. (...)

(Mal funcionament del so)

... el nostre compromís amb els drets humans, de (...)

(Mal funcionament del so)

..., dels palestins també.

Esperam que accepti les esmenes presentades. Votarem a
favor dels punts primer i quart, al segon (...)

(Mal funcionament del so)

... el nostre punt de vista juga a aquesta confusió. I el tercer
punt (...)

(Mal funcionament del so)

... té una legislació clara, tal com ja ha explicat la Sra. Mayor.

Donarem suport a totes les esmenes presentades i torn dir-
ho, crec que és un debat prou important per fer-lo amb
tranquil·litat i amb calma i amb totes les visions de tots els
sectors afectats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Procedeix ara a la suspensió de
la sessió per un temps màxim de deu minuts, si així ho vol el
grup proposant, o podem continuar?

Per tant, donam la paraula al grup proposant, el Grup
Parlamentari Ciudadanos, per un temps màxim de cinc minuts.
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EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente. Voy a empezar con una pequeña
anécdota, mi madre ayer salió de la UCI, lleva con esta
historia varias semanas entrando y saliendo, yo nunca he
hablado con ella de lo que estaba haciendo estos días en el
Parlamento, pero casualmente me dice ¿qué haces?, le digo:
estoy trabajando preparando un debate para mañana”; “¿de qué
se trata?”; le expliqué de qué se trataba, y la respuesta de mi
madre ayer fue: “Pero ¿por qué te metes en este embolado,
seguro que te va a perjudicar en tu trabajo”. Esto, estamos en
el siglo XXI, mi madre ayer me dice que no me meta a
defender estos temas porque me puede perjudicar en mi
trabajo.

Volviendo a lo que nos ocupa, pues respuesta al Grupo
Mixto, pues no voy a caer en la trampa de discutir un tema del
que no se debate hoy, si quieren que presenten una PNL.

Respecto a Unidas Podemos, ante todo no aceptaré las
enmiendas presentadas por este grupo. Están ustedes
totalmente equivocados, hemos puesto en este país, pues, unos
67 pleitos contra mociones BDS, de los 67 juicios hemos
ganado 67; son sentencias firmes; los que no se han ganado
pues se han retirado para evitar costas o cosas de este tipo, o
sea que no tenemos ninguna duda y el derecho está de nuestro
lado.

Esta proposición de ley no ha sido ampliada... ha sido
ampliada con la propuesta de tres enmiendas de adición,
acogiendo iniciativas tan positivas de los grupos Socialista y
MÉS per Mallorca, que solo lamento no haberlas redactado yo
mismo. Será un honor aceptarlas como nuevos puntos 5, 6 y
7. 

También quiero..., hay un error que ya comenté al letrado,
que en un copiado-pegado, pues se ha duplicado un párrafo,
que le he pedido que retire. 

Y también quiero trasladarles a todos, en nombre de todos
los judíos de España, e l agradecimiento que me han hecho
llegar hace un momento Isaac Querub e Isaac Benzaquén ex
presidente y presidente de la Federacion de las comunidades
judías de España, máxima entidad representativa, y Don José
María Molina, que está aquí fuera, presidente de la Comunidad
Judía de las Islas Baleares. 

Termino enviando, como hizo mi compañero del PSOE, mi
respeto a los linajes Aguiló, Bonnín, Cortés, Forteza, Fuster,
Martí, Miró, Pico, Piña, Pomar, Segura, Tarongí, Valentí,
Valleriola i Valls, son nombres que se merecen ser
pronunciados con respeto, pero también a quienes, sin poder
confirmar su origen judío o xueta descienden de judíos
represaliados, apellidos como los Galiana, Moyà, Sureda y
otros de los que el odio irracional a quienes son distintos ha
desvanecido de la memoria, incluido su propio origen judío.

No creo que el racismo pueda ser eliminado durante el
resto de mi vida, ni en la de mi hijo ni en la de mis nietos, pero
creo que es algo por lo que tenemos que esforzarnos. 

Seguiré trabajando para que llegue ese día. Que este odio
acabe aquí y ahora. 

Gracias, Sr. Presidente. 

Sí, perdón, quería comentar que efectivamente aceptamos
la enmienda in voce presentada por El Pi, perdona, Lina.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per ordenar la votació i vist que es tracta
d’un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set punts..., no m’ha quedat
clara la postura del Grup Mixt respecte de la votació, si farà
una abstenció general o si vol la votació separada i de quins
punts. Sra. Font?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Jo agrairia votació separada. És el que m’ha demanat? És
que tenc problemes de connexió i em costa molt (...)

(Mal funcionament del so)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Font. És per ordenar la votació, són set punts, que
si els hem de fer cadascun per separat ens tocaran les tres de
l’horabaixa, i era per ordenar la votació. Per tant, si em diu a
quins punts, atès que sembla que hi ha unanimitat, quins punts
vol en concret que votem per separat?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

A veure jo votaré totes les esmenes que accepti el Grup
Ciudadanos, i podem fer, no tenc cap problema per fer una
votació unitària dels punts 1, 3 i 4, tot i que el 3 crec que és
una reiteració de la legislació, però no tenc cap problema per
votar-lo a favor.

LA SRA. MAYOR i ABAD:

Sí, Sr. President. Jo sí que demanaria votació separada del
punt 2 i del punt 3.

EL SR. PRESIDENT:

Del punt 2 i del punt 3, idò hem de fer votació (...)

(Remor de veus)

Ho fem per separat, cap problema, cap problema.

(Rialles del Sr. President)

Sra. Secretària, si vol fer la crida per procedir a la votació
del punt 1 de l’ordre del dia.
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LA SRA. SECRETÀRIA:

Procedim a la votació del punt 1. 

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

A favor.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Margarita Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

A favor.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Miquel Ensenyat.

EL SR. MIQUEL ENSENYAT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Irantzu Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Joan Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Patricia Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Antonio Francisco Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Beatriu Gamundí. 

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Asunción Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Catalina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

I Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Unanimitat. Tenim unanimitat, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació del punt 2 de la PNL.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Maxo Benalal.
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EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

A favor.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Margarita Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

A favor.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Miquel Ensenyat.

EL SR. MIQUEL ENSENYAT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Irantzu Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Joan Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Patricia Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Antonio Francisco Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Beatriu Gamundí. 

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Asunción Pons i Fullana.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Catalina Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Tenim 11 vots a favor, 2 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a votar el punt 3.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Maxo Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

A favor.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Margarita Durán.

 



ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 26 / 11 de juny de 2020 487

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, a favor.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Miquel Ensenyat.

EL SR. MIQUEL ENSENYAT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Irantzu Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Joan Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Patricia Font i Marbán. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Antonio Francisco Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Beatriu Gamundí. 

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Joan Mascaró.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Asunción Pons i Fullana.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Catalina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Sergio Ribas... Sergio Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Perdón. Tenim 1 vot en contra i 12 vots a favor

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, passam al punt 4, però crec que,
en principi... no, s’havia de fer separat el 4...

(Remor de veus)

Podem votar conjuntament els 4, 5, 6 i 7?

(Se senten veus de fons que diuen “Sí”)

Sra. Mayor i Sra. Font?

Passam a... crec que, el seu vot és afirmatiu?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, correcte.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Font, també?
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, també.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, donaríem els punts 4 , 5, 6 i 7 aprovats per
unanimitat, és així?

Molt bé, moltes gràcies. 

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
8499/20, relativa a condemna de pràctiques racistes i
antisemites. 

3) Proposició no de llei RGE núm. 8550/20,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a augment de l’ús
de la pornografia durant el confinament provocat per la
pandèmia de la COVID-19.

Per finalitzar la sessió, passam al debat i votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 8550/20, presentada pels
Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, relativa a l’augment de l’ús de pornografia durant el
confinament provocat per la pandèmia COVID-19.

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

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president. El passat 28 d’octubre del 2019 el
nostre  partit ja va presentar una proposició no de llei
precisament per analitzar els efectes de l’ús excessiu o el
consum excessiu de la pornografia i també per la necessitat
d’analitzar tota una sèrie de problemàtiques que això suposava.
Però així i tot, i davant l’epidèmia de la COVID-19, ens hem
vist en la necessitat d’avançar el debat almanco d’unes
qüestions referides que afecten a aquesta qüestió.

Segons l’informe presentat per la Guàrdia Civil, s’ha
detectat un augment del nombre de trànsit de vídeos pedòfils
durant el confinament, s’ha vist que havia augmentat més d’un
24% respecte del període similar anterior, s’ha vist també que
els usos de l’anomenada dark web havien augmentat gairebé
un 42%, una web emprada també per compartir vídeos de caire
pedòfil, i també s’havia observat un augment del trànsit
d’aquest delicte a les xarxes de missatgeria immediata.

L’informe que es va publicar també durant el confinament,
titulat El consum de pornografia durant la pandèmia de la
COVID-19, posa damunt la taula un augment de la demanda
d’aquest tipus de producte, ja sigui pel temps que les persones
han estat confinades a casa i també per les promocions que
han fet moltes plataformes d’aquest tipus de vídeos.

La pornografia, ho exposàvem a la proposició no de llei
que esmentava abans del mes d’octubre, però que vull tornar
a posar damunt la taula, promociona una sèrie d’escenes

violentes, normalment sempre contra la dona, i que, a més, pel
que hem pogut veure ara mateix, també es normalitzen una
sèrie d’actituds de violència i  de pràctiques de risc i que
evidentment, com deia abans, durant aquest temps de pandèmia
malauradament s’ha perdut aquesta lent crítica d’analitzar
aquestes qüestions. 

També s’ha observat que els menors, els menors d’edat,
han estat molt més temps connectats a internet i s’ha detectat
la necessitat, per tant, que poguessin disposar d’eines per
poder gaudir d’hàbits d’oci saludable i també de majors
instruments pel que fa a la seva educació afectivosexual. 

És, per tant que nosaltres hem considerat que dins aquestes
especificitats pròpies que hem viscut en la pandèmia, i vists
també aquests estudis que s’han emès per part d’experts que ja
havien analitzat de manera general el consum i abús de la
pornografia, però específicament pel que fa al temps de
pandèmia, consideram que és important poder dur a aquesta
cambra quatre punts que sotmetem a votació i que esperam
gaudeixin del màxim suport possible.

El primer és estudiar aquest repunt, veure de quina manera
ha afectat sobretot a la població, però en especial als joves, és
un col·lectiu que evidentment no hauria de tenir accés a aquest
tipus de producte.

El segon a resoltes d’això mateix poder impulsar de
manera més enèrgica programes d’oci saludable i també
d’educació afectivosexual per tal d’apartar els joves del
consum de pornografia.

En el tercer punt, augmentar els controls d’intercanvis de
vídeos pedòfils i també el control sobre l’explotació de
menors amb aquest propòsit.

I el quart punt és també augmentar les estratègies per a la
desarticulació de les xarxes de captació, sobretot
específicament de dones joves que s’aprofiten en molts de
casos de la seva situació de debilitat econòmica, entre
d’altres, per incloure-les dins les xarxes de producció de
vídeos pornogràfics que, justament, tenen la característica que
esmentava abans, accions sempre de denigració cap a la dona,
de violència normalment cap a la dona i també d’exposició de
la dona a pràctiques de risc.

Per tant, nosaltres consideram que el que provoca, i ho
hem debatut àmpliament a aquesta cambra també el que està
provocant la pandèmia ha estat també una crisi econòmica, el
que volem evitar és precisament que aprofitant aquesta crisi
econòmica i aprofitant també el temps que estarà la gent més
a casa, doncs, es pugui aprofitar la captació d’aquestes dones
joves per aquestes xarxes, que és una qüestió completament
execrable i que nosaltres el que volem és combatre-les
precisament. 

Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202008550
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. La pornografia i els vídeos
pedòfils és una gran xacra social que tenim a la societat,
sobretot en el cas dels joves. O sigui, els joves avui en dia amb
el mòbil, ja ho hem debatut a aquesta comissió en anteriors
ocasions, però avui en dia per al jovent i els infants és molt
fàcil arribar a la pornografia a través dels mòbils que tenim.

Els joves, en aquest cas, no estan formats, no tenen la
consciència com un adult i no saben diferenciar entre la
realitat i el que seria doncs, bé, formar una pel·lícula. Llavors,
l’accés a la pornografia o tenir l’accés tan fàcilment a segons
quin tipus de pornografia pot crear addiccions, pot estimular
la prostitució en el cas dels joves i sobretot el que fa és que
els joves, com que aprenen a través de la pornografia, el que
volen és reproduir amb les seves parelles allò  que veuen,
normalment és amb pornografia sobretot masclista, ja que
altres estils de pornografia doncs és una molt minoria en el
món de la indústria. 

Parlam que són vídeos vexatoris i que els costa en aquest
cas als infants veure que no són conscients que no és la
realitat. Per això fem aquesta proposició, per posar mesures
sobre la indústria pornogràfica o el vídeo i sobretot les
accions. 

I voldria posar sobretot l’accent en els vídeos de pedofilia.
Ja ho posa l’exposició de motius, ha incrementat un 20 o un
25% aquest consum, la Guàrdia Civil hi està a sobre i han
detectat més de 3.500 casos. Hem de recordar que els vídeos
pedòfils són vídeos d’escenes reals, nens que estan violant, o
sigui, estan violant, tenen agressions sexuals i moltes vegades
també tortures. Això ho hem d’eradicar. Sempre que sigui
possible tenir un debat parlamentari per posar-lo sobre la
taula, és necessari recordar que hem d’acabar amb aquesta
xacra social. 

Ja ho ha dit el company Ferrer, proposam quatre punts per
prendre en consideració la realitat que viu aquest món,
sobretot en els joves i els infants. Demanam impulsar
programes saludables d’oci i d’educació afectivosexual, és
molt important que els joves i les escoles aprenguin educació
afectivosexual. Demanam intensificar els controls de
persecució de les activitats i intercanvis de vídeos pedòfils i
de l’explotació de menors i, evidentment, reforçar les
estratègies per desarticular les xarxes de captació de menors
i dones que lamentablement es veuen arrossegades amb
aquesta crisi a aquest acte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Torn ara de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Durán, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, president. Com hem dit aquí diverses vegades, i
jo ho he dit avui de matí també a la primera proposició no de
llei presentada sobre el tema del col·lectiu LGTBI dins
aquesta pandèmia, les problemàtiques que teníem abans de la
pandèmia s’han agreujades amb la pandèmia. Els col·lectius
vulnerables que teníem abans de la pandèmia s’han agreujat,
s’han vist agreujats amb el confinament i la pandèmia de la
COVID-19.

En aquest cas, amb el tema de la pornografia, qualsevol
d’aquests punts que són aquí podrien ser aprovats fa un any, fa
dos, fa tres i es podrien aprovar més endavant si li llevàssim la
COVID-19, perquè és així. En aquest moment, a l’actualitat, hi
ha un augment del consum de la pornografia i sobretot dins
una franja d’edat de nins molt, molt joves. Evidentment si hi ha
un repunt, un augment de la pornografia, n’hi ha hagut i molt
important en el temps de confinament que hem tengut de la
pandèmia de la COVID-19, però com dic, no és una situació
nova.

Jo abans deia que està molt bé que nosaltres, els
parlamentaris, aquí presentem unes propostes perquè
reflectim una problemàtica que hi ha a la societat, argumentam
amb una proposta unes solucions i proposam unes mesures i
després és el Govern d’aquesta comunitat autònoma que les ha
de dur endavant i les ha d’executar. Per què dic això i per què
ho he dit abans? Doncs, perquè mirin, dia 8 de març de l’any
2018, el Dia de la Dona Treballadora de l’any 2018 es va veure
a la Comissió d’Afers Socials una proposta presentada pel
Grup Parlamentari Popular, presentada pel Sr. Antoni Camps
en aquell moment, i en aquesta proposta la qual, una vegada
transaccionada, va tenir el suport de tots els partits polítics,
amb unes modificacions que es varen fer en el transcurs de la
intervenció dins la mateixa comissió, va quedar de tal manera,
en el primer punt deia: “el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat a incloure
el tipus de pornografia que denigrin les persones dintre de les
pràctiques que poden suposar l’explotació sexual de la dona i
establir mecanismes de control a les empreses dedicades a
aquesta activitat per evitar casos de maltractament, explotació
o denigració a les dones”.

I en el punt 2 “el Parlament de les Illes Balears instava el
Govern de les Illes Balears a incloure dins els programes
d’educació sexual a les escoles, sempre amb criteris tècnics,
tallers de conscienciació sobre els prejudicis de consum de
pornografia i..., -perdó-, sobre el consum de pornografia que
denigrin les persones” va ser la part que es va afegir per part
de MÉS per Menorca.

Es va aprovar aquesta proposta dia 8 de març de l’any 2018
i avui, a juny de l’any 2020, veiem aquesta proposta, però
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formulada fruit d’un increment, d’un augment que hi ha hagut,
que és vera, que és real, del consum de pornografia.

Si era necessari que aquesta problemàtica entràs a les
escoles abans, dos anys abans, ho és també ara, i és quan el
Govern ha de ser àgil, ha de prendre mesures efectives i s’han
de fer amb la màxima celeritat, no perquè hàgim tengut la
COVID, perquè aquesta problemàtica ja hi era abans, sinó
perquè ara per mor de la COVID s’ha fet més visible.

Per tant, és bo que ara aprofitem aquesta necessitat
d’aquest augment perquè una vegada més el Govern de les Illes
Balears prengui consciència i faci aquestes mesures.
Evidentment també estam totalment d’acord amb el punt 3, que
s’intensifiquin els controls i persecució de les activitats
d’intercanvis de vídeos pedòfils, i també amb el punt 4, que
s’insti el Govern d’Espanya a reforçar les estratègies per
desarticular les xarxes de captació de menors i dones joves
per atreure-los al món de la indústria pornogràfica.

Creiem que és important que s’aprovi aquesta PNL, però
creiem que és més important que el Govern de les Illes
Balears cada vegada que es faci una PNL dugui un seguiment
de les accions posteriors que ha dut a terme per executar
aquestes mesures que aquí s’aproven setmana rere setmana.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez Gordiola, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bon dia a tothom. En primer lloc,
Sr. Ferrer, Sra. Mayor i Sra. Ensenyat disculpau perquè m’hagi
absentat quan ha començat la presentació d’aquesta proposició
no de llei per saludar una persona, tot i que és de poc decor
haver abandonat, no m’he adonat que érem els tres
representants que hi havía asseguts aquí del meu grup
parlamentari, per tant, a l’inici de l’exposició no hi havia cap
representant del meu grup. Disculpes.

Vostès varen presentar una proposició no de llei, la 7499,
el mes d’octubre. Jo vincularé la meva intervenció i el meu
posicionament, que ja els dic que és a favor de tots i cada un
dels punts, fins i tot de l’argumentació a l’exposició de
motius, els diré que votarem a favor i que les assumim, però
crec que es va perdre una oportunitat de dur a aquesta
comissió aquell debat de la proposició no de llei en aquell
moment, tant de bo s’hagués pogut debatre abans, però crec
que va molt lligada i va molt lligada al que exposaré ara del
posicionament del nostre grup parlamentari.

Vostès esmenten, proposen estratègies importants
vinculades al diagnòstic que es fa, entre altres coses es fa un
diagnòstic per part d’experts en aquest àmbit, entre elles la
catedràtica Sra. Orte, sobretot perquè parla d’estratègies amb

la família, i és fonamental, que és el que nosaltres volem
reforçar amb el nostre suport i sobretot amb l’acompanyament
de les mesures que el Govern i les institucions duguin a terme
des dels consells, ajuntaments i altres entitats que entenem
que també són importants, maldament no siguin administració
pública. 

Per tant, treballar amb les famílies, amb totes les famílies,
amb cada un dels models de família per a l’educació en valors
i resoldre conflictes que es puguin donar o el mal enteniment
de la pornografia com a un ús domèstic, com a un ús normal,
d’oci fins i tot, i com molts de joves pensen l’inici tal vegada
o el model de referència d’inici a la seva sexualitat. Una
errada.

Entenem que no només s’ha d’actuar des de les
institucions i administracions públiques sinó que s’ha d’actuar
des de la societat civil, especialment també amb els qui
intervenen amb infants i joves, concretament en l’educació no
formal a través de les associacions i el tercer sector.

L’actuació dins l’educació no formal, dins l’àmbit del
lleure, dins l’àmbit de les activitats, dins la participació a les
associacions és un espai molt estratègic de molta proximitat
que precisament fa a prop el lideratge, el colegueo, entre el
monitor-educador de temps lliure o el preparador físic o
l’entrenador perquè és un entorn de proximitat també molt
important i complementari al de les famílies. 

Però l’acompanyament educatiu de les famílies, també és
apoderar les famílies per al llenguatge, la formació i el
missatge que s’ha de donar als infants perquè no siguin
instrument d’aquesta manipulació  en temes de la seva
sexualitat, és fonamental.

Ja li dic que tenim un repte en aquesta comunitat per la
idiosincràsia pròpia d’aquesta comunitat i és la diversitat i la
multiculturalitat que fa que moltes formes d’educar pares i 
mares als seus fills sigui amb models que no són de vegades
fàcils per conduir aquesta educació i aquests valors, que
entenem que són necessaris i importants per a la formació,
l’educació dels nins i de les nines, dels joves, dels adolescents
especialment, sobretot per no caure en la instrumentalització
de la seva sexualitat i dels valors que l’acompanyen. 

Però les estratègies des de les administracions públiques
s’han de treballar des de la transversalitat, és a dir, hi ha un
problema del consum i de la manera d’entendre l’ús de les
xarxes socials, com a via d’entrada important. Hi ha addiccions
també sobre aquest tema de la pornografia que s’han d’abordar,
hi ha plans, hi ha una llei pendent d’addiccions que crec que
l’haurà de contemplar, i és una oportunitat per a aquest
legislatiu i per a l’executiu d’abordar-la. És una oportunitat
també per treballar l’educació en valors i sobretot els valor en
igualtat, fonamental, no la podem deslligar d’aquesta
oportunitat i d’aquesta xacra del que pot ser la
instrumentalització de la sexualitat de les persones i, sobretot,
i  que pel missatge que es trasllada, les imatges de la
pornografia, una prevenció per a la salut i els hàbits saludables
en la sexualitat, el tema de la prevenció de malalties de
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transmissió sexual i sobretot del VIH que ha quedat minvada,
minvada, en la preocupació dels adolescents que s’inicien i en
el risc del no ús del preservatiu.

Hi ha un tema de valors i de respecte a les persones que
crec que s’ha d’abordar. Per tant, són estratègies complexes
que han de tenir un bon disseny i s’ha de treballar
conjuntament administracions públiques i la societat civil.

Ja li dic que nosaltres donarem suport, que entenem que és
necessari, que ben aviat es pugui dur, que la Mesa pugui
qualificar aviat el debat, si és que no l’han retirada i la
mantenen, d’aquesta proposició no de llei que vostès varen
registrar conjuntament els tres grups parlamentaris el mes
d’octubre, perquè entenem que reforçarà aquesta i entenem
que és necessari també abordar-la d’una manera més integral
i molt més estratègica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps màxim
de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Hoy es un día donde nos hemos
dado cuenta pues que la rigidez de este formato de debate
constriñe mucho la posibilidad de tratar en profundidad
ciertos temas, y los de hoy son especialmente profundos,
hemos hablado, por una parte, de discriminación por razón de
orientación sexual; luego hemos pasado a tratar el tema del
antisemitismo, con el trasfondo del conflicte árabe-israelí; y
ahora acabamos pues tratando el tema del uso y abuso de la
pornografía. Son temas muy profundos, muy difíciles de tratar
en cinco minutos.

Yo, después de leerme con mucho interés esta propuesta,
sólo les puedo realizar una crítica y es que es profundamente
sexista. Ustedes hablan constantemente del porno y lo asocian
con la mujer y constantemente hablan de la mujer, “y la
mujer”, “y la mujer”, “y la mujer”. Perdonen, el porno tiene en
esta PNL que ustedes presentan dos vertientes: una, la
pedofilía, y otra, el porno, digamos, legal, por decirlo de
alguna manera, que es aquel en el que aparecen mayores de
edad. Pero, por suerte o por desgracia, no son solo mujeres
las que aparecen en las películas porno, no son sólo mujeres. 

Porque además este es un debate que he tenido en otros
ámbitos, con otras PNL que nosotros hemos impulsado,
porque existe una especie de invisibilidad que es la del
hombre manipulado sexualmente, sea en la pornografía, sea en
la prostitución. Quiero recordar que cuando incluso en este
mismo hemiciclo hemos tenido encendidos debates con el
tema de los menores prostituídos en el IMAS, parecía que
todas eran mujeres, y no, había hombres, y esos hombres,
además, sufren una doble discriminación: la que padecen por
la explotación sexual y, encima, la invisibilidad a la que son

sometidos por los poderes públicos, que deberían defenderlo,
especialmente cuando son menores de edad.

Nosotros estamos de acuerdo con lo que ustedes proponen
y tenemos intención de establecer con ustedes un diálogo y
votar a favor de esta PNL y sólo les pedimos una enmienda in
voce que espero que acepten. En el punto número 4 dicen: “el
pleno del Parlamento de las Islas Baleares insta al Gobierno
de España a reforzar las estrategias para desarticular las redes
de captación de menores y de mujeres jóvenes”. Quiten
ustedes “mujeres” y conseguirán el voto a favor de este grupo,
dejando: “desarticular las redes de captación de menores y
jóvenes”. Creo que es de justicia y creo que es algo que
ustedes mismos, igual involuntariamente les ha traicionado el
subconsciente, pero los jóvenes, hombres que son sometidos
a explotación sexual, sea por la vía de la prostitución, sea por
la vía de la pornografía, porque además suelen ser muy
jóvenes, creo que también merecen la protección y el
reconocimiento de esta cámara y que se amparen sus
derechos. 

Creo que es de justicia y simplemente con este gesto por
parte de los grupos firmantes, nosotros no tendríamos ninguna
objeción, ni problema en votar a favor de esta proposición de
ley.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra.
Pons, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Els
pedòfils s’adapten fàcilment al context, aquesta és una de les
conclusions de l’executiva d’una organització internacional,
una ONG que treballa des de fa 30 anys en campanyes per
combatre l’explotació sexual d’infants. “Encara tenc episodis
psicòtics”, és el testimoni de la supervivent d’una
escalofriante, és que estic traduint aquest article que tenc
aquí, però que volia compartir amb vosaltres, d’una xarxa
d’abusos sexuals al Regne Unit.

Hi ha una cosa, el 99% dels casos que actuen en línia són
homes, jo no dic que les víctimes siguin dones, perquè estic
d’acord que tal vegada aquesta esmena in voce que fa VOX és
un bon suggeriment, hi ha adolescents d’entre 13 i 15 anys
fins a jubilats i de totes les classes socials, des d’aturats,
immigrants, fins a alts directius i metges reputats.

La segona fita és que els que arriben a aquest tipus de
fòrums són pedòfils que tenen una certa formació
tecnològica, els permet prendre mesures de protecció per
poder navegar de la forma més anònima possible, que llavors
comparteixen entre ells. Fins i tot hi ha manuals amb consells
sobre com evitar la feina de la policia, per exemple. És a dir,
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tenim un problema d’un abast infinit i un problema de molt
difícil solució. 

Ja li avançam que votarem a favor d’aquesta proposició no
de llei, tot aquest tema i la nostra intervenció d’avui la
podríem resumir amb una paraula, “oi”, ens fa oi, ens fa oi
com a societat, ens fa oi com a diputats, ens fa oi com a
mares, com a parelles, com a persones. El fet que hagi
augmentat el trànsit de vídeos pedòfils durant el confinament
ens escarrufa encara més, les xifres són alarmants,
preocupants i dramàtiques, i ho torn dir: ens fan oi.

Durant el confinament l’exposició dels menors a les
xarxes ha augmentat, efectivament un 10%, el que fa
augmentar també el risc de patir abusos. 

Estam d’acord que s’ha de considerar com a significatiu
aquest repunt en el consum de pornografia durant el
confinament, per treballar en programes que protegeixin
infants i joves i que impulsin un oci saludable, punt 1 i punt 2
d’aquesta iniciativa. I evidentment estam també d’acord amb
els punts 3 i 4 que volen intensificar els controls i la
persecució de les activitats d’intercanvi de vídeos pedòfils i
d’explotació de menors, a més de reforçar les estratègies per
desarticular les xarxes de captació de menors, etc.

És més que evident que hem de protegir els menors
mitjançant tots els mecanismes que sigui possible, perquè el
costat més obscur i pervers d’internet ha vengut per quedar-se
i la violència viral patida per nins i adolescents amenaces,
coaccions i ara delictes sexuals, que és el tema d’aquesta
proposició, continua creixent, creixent i creixent en els
darrers anys.

Per tot això, votarem a favor, perquè qualsevol mesura
orientada a prevenir i a evitar abusos sigui benvinguda, perquè
ho lluitaríem amb les dents si fos necessari com a arma. I una
reflexió, em qued amb aquesta reflexió final que té a veure
amb aquesta tolerància zero amb qualsevol micro símptoma
que puguem fer com a ciutadans de bromes a les nines, com si
fossin lolitas, o als nins si són d’una manera o si són de l’altra.
Hem de ser vigilants amb la societat en tot allò que tenguem
al nostre abast, perquè les iniciatives polítiques està clar que
no seran suficients. Però el nostre vot és sí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Com deia a l’altra proposta, quan
parlam de pornografia no podem obviar parlar del model de
societat que tenim, amb una manca d’educació sexual. A açò
cal afegir que la pornografia és el cor, juntament amb la
prostitució, d’un negoci internacional que ha crescut en les

darreres dècades, en el marc de la globalització econòmica i
estretament vinculades a la economia criminal. És un altre
debat que hem de fer amb profunditat, amb un (...)

(Mal funcionament del so)

... transversal, des del vesant econòmic, la violència i altres
múltiples factors.

L’accés a internet és molt fàcil, es calcula que els fillets
tenen el seu primer contacte amb la pornografia amb 8 anys,
repetesc, 8 anys! Durant el confinament ha augmentat el
consum d’internet i portals com Pornhub van (...)

(Mal funcionament del so)

... tots els seus continguts. Tenim un problema social molt
greu, la Internet Watch Foundation, organisme que vetlla
perquè els continguts que circulen a internet siguin adequats,
va eliminar només l’any passat un total de 132.700 pàgines
web a les quals es mostraven abusos sexuals cap els menors.
Un 47% de les víctimes eren menors de 10 anys i el 92% de
les imatges compartides eren de filletes. Aquesta organització
afirma que elimina una imatge o un vídeo d’un menor patint
abusos sexuals cada cinc minuts.

Són temes molt brutals i que mereixen un debat, insistesc,
en profunditat, perquè hem de fer tot el possible perquè tot
açò canviï. Jo ho confés, no puc entendre com és possible que
algú s’exciti amb el sexe amb menors i em fa moltíssim oi que
cada vegada hi hagi més persones que consumeixen aquest
tipus de producte. Ho torn dir, tenim un problema i greu i com
a societat tenim una gran responsabilitat, perquè cadascú de
nosaltres pot fer alguna cosa i estic totalment d’acord amb
com ha acabat la intervenció la Sra. Pons.

Com no pot ser d’altra manera, votarem a favor de tota la
proposta. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Tenen ara la paraula per
contradiccions els grups proposants per un temps màxim de
cinc minuts. Per part del Grup Parlamentari Socialista el Sr.
Joan Ferrer.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies president. Primer de tot, una qüestió de forma que
vull agrair que hagi estat el lletrat de la cambra que l’hagi feta
notar. En els quatre punts veuran que diu en cada ocasió, “el
Ple del Parlament”, s’ha de retirar la paraula “ple” perquè
aquesta proposició es tracta en comissió, per tant, ha de dir “el
Parlament de les Illes Balears”, etc., en els quatre punts.

Dit això, amb referència a la intervenció de la diputada del
Partit Popular. És cert, ens trobam amb una problemàtica
agreujada per la pandèmia, jo mateix ho he dit, coincidim en
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l’enfocament. No, no és una qüestió nova, sí, el Govern de les
Illes Balears hi fa feina. Hem de tenir en compte, però, també,
Sra. Durán, que nosaltres venim a dur al Parlament i dintre dels
marges que ens dóna el seu Reglament, temes que concorden
amb l’actualitat, i consideràvem, per tant, que la pandèmia de
la COVID-19, amb els informes que jo he citat en l’exposició
de motius de la meva PNL i que no crec que calgui repetir ara
mateix, crèiem que es donaven tot un seguit de circumstàncies
perquè fossin tractades aquestes qüestions específiques
precisament dins aquests debats. I per tant, d’alguna manera és
l’explicació per la qual hem estat debatent específicament
aquestes qüestions.

Li agraïm, en tot cas, el suport que donen a la iniciativa, i
bé, recordar-li que el seguiment de les accions del Govern no
les fem nosaltres, nosaltres som un grup parlamentari igual
que el seu, el seguiment de l’acció del Govern la fa el mateix
Govern amb els seus portals de transparència i les seves
rendicions de comptes, i també vostès a través dels
mecanismes que els proporciona el Reglament de la cambra
per exercir el seu dret al control de l’acció de l’executiu.

Gràcies també a la intervenció del representant de
Ciudadanos. La PNL que jo comentava del mes d’octubre no
es va poder debatre, el Reglament és el que és i  es van
debatent les qüestions per ordre d’arribada. Vàrem poder
incloure aquesta PNL específica de la COVID, perquè tracta
els temes de la COVID, dintre dels mecanismes que s’havien
aprovat i dintre també del criteri de la Mesa, de poder avançar
aquelles qüestions que fossin referides a la COVID. Aquella
PNL, ja ho he dit abans, és plenament vigent i esper que la
puguem debatre aviat, perquè, a més, abundava en unes
consideracions que anaven també a determinats bessons de
qüestió que jo crec que és important analitzar, i que vostè aquí
mateix n’ha esmentades algunes, com la importància de
l’educació no formal, la importància també de
l’acompanyament educatiu per evitar el consum de
pornografia, i també que la pornografia genera un model
desvirtuat, un model completament desvirtuat de les relacions
afectivosexuals. És una qüestió que s’ha d’encarar i que estic
completament d’acord amb el que esmentava vostè i que, a
més, queda reflectit també a la nostra PNL. I també tendran el
nostre suport, estarem al seu costat per tal d’incloure-ho en
una normativa, en una futura llei d’addiccions. Creiem que
efectivament és una addicció la pornografia i, per tant, s’ha de
tractar.

Al diputat de VOX. Reprodueix vostè el debat i ja sé quan
puja aquí, ja podem saber el que dirà, ja li he dit a l’anterior
intervenció, jo ja sabia que vostè intentaria esborrar o diluir
d’alguna manera la qüestió de la dona com a subjecte denigrat.
Vostès sistemàticament perpetuen el rol de la dona com a un
subjecte denigrat de la nostra societat i que això té un reflex
i ha tengut al llarg de la història un reflex també en la ficció,
si podem considerar la pornografia ficció. Per tant, el que es
reprodueix a la pornografia és aquesta denigració constant de
la dona i, a més, es va encara més enllà, amb actituds violentes
i a més implicant-la en pràctiques que poden comportar fins
i tot un risc per a la seva salut. 

Per tant, la pornografia d’alguna manera és un mirall
trencat, és un mirall brut de la nostra realitat, però que també
hem de canviar i atacar justament aquestes vegades en què el
rol de la dona és contínuament humiliat. I, evidentment, sí, hi
ha menors, homes que també estan implicats en aquesta
qüestió, hi ha homes joves que estan implicats, però el tràfic
de dones, tràfic de dones, no hi ha tràfic d’homes, hi ha tràfic
de dones. I per això volem desarticular les xarxes de tràfic de
dones, no la de tràfic d’homes, perquè no és la problemàtica,
perquè no pateixen una situació d’inferioritat a la nostra
societat, que malauradament encara es pateix.

A la representant del Grup Parlamentari El Pi, li agraïm el
suport, a nosaltres també ens causa fàstic to t e l que hem
exposat, ens causa fàstic i per això hem dut aquesta proposició
i també consideram que falta conscienciació. Tenim un deure,
jo crec que els diputats tenim un deure, no només de fer
debats aquí, sinó també de poder-los traslladar a la societat i
com més vegades parlem de les qüestions que ens preocupen,
i jo crec que més o manco hi ha una sintonia en aquesta
qüestió, doncs crec que l’avinentesa d’avui ja és bona per
tornar traslladar a la societat aquesta necessitat per treballar,
conjuntament, per evitar la xacra de la prostitució, i aquest
accés tan primerenc que comentava la diputada del Grup Mixt,
-també li agraesc el suport a la PNL-, aquest contacte tan
primerenc que tenen els infants amb la pornografia i que fan
que acabin considerant allò com a un model real de les seves
relacions afectivosexuals...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrer, si pot anar acabant.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

... -sí, vaig acabant, president. Per tant, és una qüestió que
reiter novament, durant el confinament s’ha vist aquest
increment, aleshores més que millor dur en aquesta tribuna
parlar d’aquesta qüestió i poder intentar llevar, d’una vegada
per totes, aquesta imatge benèvola que explicava la Sra. Font,
que ja ens exposa un dels informes que jo  he citat a
l’exposició de motius. Hem d’acabar amb aquesta imatge
benèvola de la pornografia perquè no és una reflex de la nostra
societat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té  la paraula la Sra. Mayor, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Gràcies, Sr. President. Només donar les gràcies a tots els
grups parlamentaris perquè trob, si no vaig errada, que hi ha un
suport majoritari. Així que moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per ordenar les votacions,
entenem que tots els grups donen suport a la PNL, excepte
VOX, és així? Que en aquest cas s’abstendria o hi votaria en
contra.

(Remor de veus)

De tot, de tot el text?

Molt bé, per tant, el resultat seria de 13 vots: 12 a favor i
1 abstenció, és així, no és vera?

Per tant, queda aprovada la proposició no de llei RGE núm.
8550/20.

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

Moltes gràcies a totes i a tots.
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